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UNIDADE DE GERIATRIA
SERÁ “A MAIOR DO PAÍS” 
O Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga pretende activar, no final do ano, uma Unidade de Geriatria,
usando 40 camas e restantes serviços do Hospital de São Miguel, em Oliveira de Azeméis  Página 10
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Fábrica dedica fim-de-semana aos cientistas e à luz
A Fábrica vai celebrar o Dia Nacional dos Cientistas e o Dia Internacional da Luz 
no sábado e no domingo. As famílias podem contar com “workshops”, 
laboratórios, uma história com ciência e um “show” de ciência.Aveiro

Rui Cunha

O presidente da Assembleia
Municipal de Aveiro, Luís Souto,
acredita que “Aveiro tem todo
o potencial para superar mais
esta crise”, pedindo o contributo
de todos. “Que cada aveirense
sai ba potenciar os seus talen-
tos”, apelou na sessão solene do
Dia do Município, ao fim da ma-
nhã de ontem no Centro Cul-
tural e de Congressos.

O feriado municipal é um
pretexto para a “reflexão” e para
“perspectivar o futuro da nossa
comunidade” pondo os olhos
nos anseios dos jovens. Pegan -
do no projecto Assembleia Mu-
nicipal Jovem, Luís Souto listou
as grandes preocupações dos
cidadãos mais novos, às quais
“os políticos têm de estar pre-
parados para dar respostas”
num “mundo em rápida mu-
dança”.

“O que preocupa os jovens de
Aveiro em 2021” são os direitos
dos animais, a economia circu-
lar, os problemas ambientais, a
falta de “oportunidades para
praticar desporto de rua” ou a
violência em relações interpes-
soais. São “exemplos concretos”
a que os decisores políticos de-
vem permanecer “atentos”,
exortou, sustentando que “a
agenda do futuro não é nem de
esquerda nem de direita, mas
de qualquer projecto político
que não se queira tornar ana-
crónico”.

Olhando para a generalidade
dos aveirenses, a preocupação
é a recuperação no pós-pande-
mia, sendo a “chave” a adopção
de uma “atitude criativa e ino-
vadora”, que deverá ser “inte-
riorizada” por “cada um de nós”.

Para o final deixou uma pa-
lavra aos seis homenageados,
símbolos de uma “permanente
inquietação, atitude de serviço
à comunidade e inovação e
criatividade”.

O presidente da Câmara pe-
diu a “mobilização de energias
po sitivas” para a construção de

uma “terra mais próspera, soli-
dária e propiciadora de mais
qualidade de vida e felicidade”.
Aproveitou para dar nota do
trabalho da autarquia nas várias
áreas da governação, realçando
a “fantástica recuperação finan-
ceira”, o “desenvolvimento de
um conjunto vasto de investi-
mentos em todo o município”
que “valem hoje cerca de 100
milhões de euros” e o combate
à pandemia, uma “nova frente
aberta em Março de 2020” en-
volvendo diversas instituições
públicas e privadas.

Pelo meio, apontou baterias
ao Governo pelo seu “egoísmo”
e “incompetência” ao deixar pa-
trimónio público em “vergo-
nhoso abandono” e “a caminho
de ruína”, casos da lota, do Colé -
gio Alberto Souto ou do Centro

de Saúde Mental de São Ber-
nardo. Ribau Esteves reiterou a
vontade da Câmara em assumir

a gestão destes edifícios para
lhes dar novas utilizações “ao
serviço das pessoas”.

A parte final da cerimónia foi
dedicada à entrega das conde-
corações municipais a seis per-
sonalidades locais. O município
distingue estes “obreiros” pelos
seus “contributos para a valori -
za ção do município e da vida
de muita gente”, sintetizou o au-
tarca.

Carlos Lacerda Pais (Medalha
de Mérito Municipal em Prata),
Antero Santos (a título pós-
tumo), Carlos Magalhães, Fati-
nha Ramos, Isménia Franco e
Susana Sargento (Medalha de
Mérito Municipal em Cobre) fo-
ram os homenageados na ses-
são deste ano.

Lacerda Pais, provedor da Mi-
sericórdia de Aveiro, expressou
o “sentimento de gratidão” em
nome dos galardoados. “Sabe-
mos o valor do nosso trabalho,

continuamos a praticar o servir
e como sempre a comunidade
aveirense pode continuar a
contar com o melhor do nosso
esforço e saber”, declarou.

Em concreto sobre as insti-
tuições sociais, lembrou o “su-
foco” dos últimos meses devido
aos “problemas para os quais
não estavam preparadas”, nu -
ma alusão à COVID, deixando
um “desabafo” sobre o compor-
tamento da administração cen-
tral. “Estamos em Maio e ainda
não sabemos o que vai aconte-
cer com o compromisso para
2021”, assinalou, notando ainda
que as comparticipações do Es-
tado não devem ser inferiores
a 50 por cento dos custos das
instituições, mas “andam pelos
38 por cento”.

O responsável queixou-se
ain da que o programa de fun-
dos comunitários Portugal 2020
“foi um fiasco” e que o Portugal
2030 vai “pelo mesmo cami-
nho”, ao passo que, no que diz
respeito ao PARES, programa
de apoio a investimento das
IPSS, a previsão é que “para 10
candidaturas apenas uma seja
apoiada”. Quanto ao PRR, a cé-
lebre bazuca europeia, dedica
apenas “cinco por cento pa ra o
social”. Perante esta reali dade,
“algumas instituições podem fi-
car pelo caminho”, avisou.�

“Que cada aveirense saiba
potenciar os seus talentos”
Sessão solene Presidentes da Assembleia Municipal e da Câmara falaram sobre 
a actualidade de Aveiro antes da entrega das condecorações a seis personalidades locais

Pedro Pires da Rosa, depu-
tado municipal do PS, acusa
a maioria PSD/CDS de não
“garantir o respeito pela opi-
nião de todos”, ao não dar
voz na cerimónia oficial de
ontem a representantes da
totalidade dos partidos re-
presentados nos órgãos mu-
nicipais. “Desde os tempos
do dr. Girão Pereira, todos os
partidos (estando eles na po-
sica̧õ ou na oposiçaõ) ti-
nham direito a proferir num
discurso a sua anaĺise e ba-

lanco̧ sobre o estado do mu-
nicípio. Tal facto não acon-
tece com esta actual maioria,
presidida pelo eng. Ribau Es-
teves, tendo alterado proce-
dimentos e tradições demo-
cráticas de dećadas sem ga-
rantir o respeito pela opinião
de todos, o que só se pode
presumir por medo da som-
bra ou por manifesta incom-
preensão de que não são os
portadores da totalidade dos
votos expressos nas urnas”,
afirmou o socialista. �

“Faltou “garantir o respeito 
pela opinião de todos”

“Grande 
investimento
privado” em 300
fogos a custos
controlados
No seu discurso, Ribau Es-
teves aludiu às empresas
como “o motor principal”
do “desenvolvimento e da
geração de riqueza e de
emprego”, deixando uma
“palavra de agradeci-
mento e de estímulo” para
Aveiro “continuar a cres-
cer em todas as áreas da
actividade económica”.
Neste ponto, deu conta de
que no próximo dia 24
será apresentado um
“grande investimento pri-
vado”, com o apoio da au-
tarquia, de construção de
quase 300 fogos de habi-
tação a custos controla-
dos. Hoje inicia-se a con-
sulta pública formal do
processo de licencia-
mento, disse. �

Ribau Esteves com Maria Fernandes, viúva de Antero Santos Carlos Magalhães ao lado do presidente da Câmara

Isménia Franco recebe a Medalha em Cobre Maria da Luz Ramos e Orlando Ramos, pais de Fatinha Ramos

Susana Sargento foi uma das condecoradas em 2021 Carlos Lacerda Pais recebeu a Medalha de Mérito em Prata

FOTOS: EDUARDO PINA
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O programa comemorativo do
Feriado Municipal começou de
forma original, audível e impac-
tante: um concerto de sinos das
torres sineiras de Aveiro: Sé, pa-
ços do concelho, Vera Cruz, Car -
mo e Museu de Aveiro/Santa
Joana. “Gaudeamus Cum Cam-
panis Averii” foi a obra interpre-
tada nesta estreia, uma criação
encomendada a Abel Chaves,
carrilhonista residente do Palá-
cio Nacional de Mafra, e cuja
execução contou com a partici-
pação de músicos da Banda
Amizade, Banda de Eixo, Banda
da Quinta do Picado e Fanfarra
de São Bernardo. O concerto,
que começou às 10 horas, deu
ainda uma dignidade especial ao
momento da transladação dos
andores de Santa Joana e São
Domingos, da Igreja de Jesus
para a Sé.

Ao Diário de Aveiro, o verea-
dor Miguel Capão Filipe avan-
çou que a estreia do concerto de
sinos na programação do 12 de
Maio “veio para ficar”. Muito sa-
tisfeito com o resultado final, e
certo que esta proposta serviu
“para aproximar, afectivamente,
a comunidade musical local do
espírito deste dia”, foi dizendo
que este momento “sobreviverá
para além da pandemia”, tra-
tando-se de “uma alvorada de-
dicada a Santa Joana, que ficará
inscrita no programa usual das
festas da Padroeira”.

Igualmente satisfeito afirmou-
se Abel Chaves, explicando que

a ideia foi usar os sinos da zona
histórica da cidade “co mo se fi-
zessem parte de uma grande or-
questra, e conseguirmos erguer
bem alto aos céus a música ce-
lebrativa deste dia”, testemu-
nhou ao Diário de Aveiro, ren-
dido à forma competente e de-
dicada com que os músicos re-
crutados junto das filarmónicas
da região se comportaram. “Ti-
veram uma formação curta e in-
tensiva, mas correu muito bem,
e o mais gratificante foi ver jo-
vens envolvidos com patrimó-
nio com centenas e centenas de
anos”.

Mais surpreendente ainda é
que “todos eles gostaram muito
de integrar o projecto”, e não é
para estranhar porque, segundo
defendeu, “quando se tocam os
sinos, toca-se para toda a gente,
leva-se a música a uma área
muito maior”. Por outro lado, “a
vibração que se sente quando
se tocam sinos tem qualquer
coisa de místico, entra-nos no
corpo, ficamos a vibrar de forma
muito positiva e isso deixa-nos
felizes”. Abel Chaves explicou
que todos os sinos foram mani-
pulados e, “apesar de serem si-
nos de igrejas, e, por isso, não
são passíveis de serem afinados
musicalmente, podemos usá-los
com jogos rítmicos”, e foi isso
mesmo que aconteceu ontem
de manhã, com equipas de mú-
sicos espalhadas pelas torres si-
neiras, a baterem os badalos nos
sinos, com recurso a cordas. E
porque um tradicional metró-
nomo não seria audível, “estava
um líder de grupo em todas as
torres, responsável por bater nas
costas dos sineiros para que
aqueles sentissem o ritmo que
deviam respeitar e, assim, esta-
rem todos sincronizados. E cor-
reu muito bem”, revelou Abel
Chaves, que aos 14 anos foi para
a Bélgica aprender a tocar carri-
lhão e, actualmente, com 49
anos de idade, além de pianista
e organista, desenvolve a sua
principal actividade como car-
rilhonista titular no Palácio Na-
cional de Mafra. �

Concerto de sinos,
a alvorada que 
veio para ficar
Feriado O 12 de Maio “acordou” com um concerto de sinos,
uma aposta que passa a integrar as Festas de Santa Joana

Abel Chaves veio de Mafra para preparar o concerto de sinos

FOTOS: EDUARDO PINA

A vida de Santa Joana 
e do Convento de Jesus 
relatadas em livro

LANÇAMENTO A pandemia
impediu que a Procissão de
Santa Joana percorresse as
ruas da cidade, mas nem por
isso deixou de ser recordada,
com o lançamento do livro
“Memorial de Santa Joana e
Crónica da Fundação do Mos-
teiro de Jesus”, que é, afinal,
uma obra que reúne dois ma-
nuscritos, ambos com cerca de
500 anos.

“Memorial de Santa Joana”
consta de uma descrição deta-
lhada da vida que Joana viveu
ao longo dos 18 anos em reclu-
são no Mosteiro de Jesus. Terá
sido escrito alguns anos após a
sua morte e revela detalhes da
sua vida conventual, alguns cu-
riosos e outros pouco conhe-
cidos. Um relato de memórias
que, de acordo com Bispo de
Aveiro, D. António Moiteiro,
quer contribuir para o processo
de canonização de Santa Joana,
que está a decorrer, “lenta-
mente, mas com determinação,
e aguardamos novidades de
Roma”. 

O outro livro é a “Crónica da
Fundação do Mosteiro de Je-
sus” e faz um relato dos primei-
ros anos da vida do Convento,
fundado por Brites Leitoa, anos
antes da chegada da Infanta
Joana, que trocou a vi da pala-

ciana de Lisboa por uma con-
duta humilde conventual. A cró-
nica terá sido escrita por al-
guém muito próximo às reli-
giosas e conta quem foram as
primeiras ocupantes do Mos-
teiro, como viviam, como se re-
lacionavam com o exterior, co -
mo faziam os votos e como
morreram.

Ambos seguem a semântica
de há 500 anos, mas a ortogra-
fia é actual, o que torna a sua
leitura um exercício acessível e
“democrático, porque é impor-
tante tornar a cultura acessível”,
defendeu Ribau Esteves, na ses-
são de lançamento, avançando
que já está a ser preparado, para
2022, um programa especial co-
memorativo dos 550 anos da
chegada de Joana a Aveiro.

Disponível para venda na Li-
vraria da Diocese, a entidade
responsável pela edição, este é
um documento histórico e re-
ligioso fiel ao manuscrito (guar -
dado no Museu de Avei ro),
numa operação que foi gerida
de muito perto por Monsenhor
João Gaspar (biógrafo de Santa
Joana) e por José António
Christo, director do Museu de
Avei ro, também presentes na
sessão de lançamento e pro-
fundos conhecedores da vida
da Padroeira de Aveiro. �

Obra vem ajudar o processo de canonização de Santa Joana

EDUARDO PINA.
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A inauguração da escultura
“Arcanjos”, da autoria de Paulo
Neves, e da placa toponímica
da “mais nova das avenidas da
cidade”, baptizada com o nome
do anterior Bispo de Aveiro, D.
António Francisco dos Santos,
encerrou a celebração do fe-
riado municipal, ao final da tar -
de de ontem. A cerimónia de -
correu na nova avenida que
liga a Alameda Silva Rocha à
Avenida Vasco Branco, e que
seguirá até à futura rotunda do
viaduto de Esgueira, cuja obra
arrancará nos próximos dias.
Em duas rotundas foram já co-

locadas duas das peças da obra
escultórica, São Miguel e São
Gabriel. A terceira, São Rafael,
será instalada na nova rotunda
da Rua de Viseu, em Esgueira.
No total, “Arcanjos” custou 180
mil euros aos cofres munici-
pais – cada uma das peças de
mármore de Estremoz mede
dez metros de altura e pesa 30
toneladas. “É com grande hon -
ra que fiz este trabalho”, disse
Paulo Neves.

O tríptico do escultor de Cu-
cujães, em Oliveira de Azeméis,
é uma das “novas marcas” de
uma zona da cidade “em gran -
de desenvolvimento”, assina-
lou o presidente da Câmara de

Aveiro. Duas das peças podem
já ser encontradas em rotun-
das entre a Alameda Silva Ro-
cha (nome maior da Arte No -
va) e a Avenida Vasco Bran co
(cineasta, pintor, ceramista e
escritor aveirense). “Esta é uma
operação de ligação entre a Ar -
te Nova de Silva Rocha, a arte
ousada de Vasco Branco e a o -
bra pioneira de Girão Pereira
de abertura da cidade para lá
da linha do comboio”, descre-
veu o autarca.

Dar o nome de D. António
Francisco dos Santos, falecido
em 2017, a uma rua de Aveiro
foi, por sua vez, a forma en-
contrada de “honrar” o antigo

Bispo local. “Era um conquis-
tador de pessoas, crentes e não
crentes. Partiu cedo demais e
foi uma grande perda”, assina-
lou Ribau Esteves. Trata-se de
“um gesto de agradecimento e
reconhecimento pela sua vida
notável e pelo seu marcante
ser aveirense”, acrescentou.

Para D. António Moiteiro, ac-
tual Bispo aveirense, o anteces-
sor “era um homem de Deus e
um homem que fazia pontes”,
continuando hoje a ser “muito
recordado” em Aveiro. D. Amé-
rico Aguiar, Bispo auxiliar de
Lisboa, e três primos de D. An-
tónio Francisco dos Santos
tam bém marcaram presença. �

Arcanjos e D. António Francisco dos
Santos no fecho do feriado municipal
Inaugurações A mais recente avenida da cidade leva desde ontem o nome do anterior Bispo de Aveiro. Duas das três
esculturas de Paulo Neves, que custaram 180 mil euros aos cofres da autarquia, foram também inauguradas

Última cerimónia do feriado municipal decorreu na nova avenida

Investigada empresa
ligada ao Aveiro Steam City
PROJECTO A Autoridade da
Concorrência (AdC) e o Minis-
tério Público (MP) receberam
denúncias sobre práticas da
empresa Inova+, que está a
prestar serviços à Câmara de
Aveiro no âmbito do projecto
Aveiro Steam City. A notícia foi
avançada pela revista Sábado,
que diz que as participações à
AdC e ao MP partiram do Insti-
tuto Politécnico do Porto por
eventual violação das regras da
concorrência.

No caso de Aveiro, a Câmara
apresentou uma candidatura
ao programa Urban Inovative
Action (UIA) em Janeiro de
2018, para tal sendo necessário,
de acordo com explicações da
autarquia à Sábado, “o apoio de
uma entidade externa na revi-
são do trabalho desenvolvido e
na sua adequação ao formulá-
rio de candidatura (a ser redi-
gido integralmente em inglês)”.
“Atendendo à sua experiência”,
a escolha recaiu na consultora
Inova+, de Matosinhos, a quem
foram pagos 4.500 euros pelo
serviço.

O Aveiro Steam City ganhou
um financiamento de 4,9 mi-
lhões de euros do UIA. O pro-
jecto precisava de ser monito-
rizado e avaliado e, segundo es-

clarecimentos prestados pela
Câmara à revista, “foi sugerido
pela Inova+ que essa tarefa
fosse entregue a uma entidade
externa (…), um novo parceiro,
isento em relação ao conteúdo
do trabalho desenvolvido”. O
escolhido, não se sabendo se
pela autarquia se pela Inova+,
foi o Centro de Estudos em De-
senvolvimento Sustentável
(CEDES), a quem foi “atribuído
um orçamento de 376.130 mil
euros”. Mas o CEDES contratou
vários serviços a empresas in-
terligadas entre si e ao próprio
CEDES, refere a Sábado, desig-
nadamente a Tecpitch (49.500
euros), Agilus (73.900 euros) e
Inova+ (73.500 euros).

Segundo a publicação, esta
prática é comum. Refere tam-
bém que nos 177 contratos pú-
blicos que estas empresas ob-
tiveram, a revista identificou vá-
rias consultas prévias em que
só elas constavam, como se fos-
sem concorrentes entre si. O
advogado do fundador da Ino -
va+ notou à Sábado que a mera
existência destas “relações de
coligação empresarial” não
con figura uma violação das re-
gras de concorrência e não pro -
va que as empresas troquem
informações entre si.

À Sábado, a Câmara de Aveiro
fez saber que desconhecia qual-
quer ligação entre as várias em-
presas. RC

EDUARDO PINA

ARQUIVO
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O Festim - Festival Intermuni-
cipal de Músicas do Mundo
está de regresso e com núme-
ros em grande: 15 concertos
em nove municípios da região
em quatro fins-de-semana de
Junho e Julho. 

A 12.ª edição do certame pro-
movido pela associação a gue -
dense d’Orfeu aca ba de con-
firmar as datas de 2021, cuja
principal novidade é ver a sua
rede alargada a mais dois con-
celhos da região, Ovar e Santa
Maria da Feira.

Segundo os organizadores, o
evento acontece de 17 de Junho
a 11 de Julho em nove municí-
pios, sete deles repetentes: Á -
gue da, Albergaria-a-Velha, Se-
ver do Vouga, Estarreja, Ílhavo,
Oliveira de Azeméis, Oliveira
do Bairro, Ovar e Santa Maria

da Feira. “A pandemia fez adiar
a 12.ª edição para 2021 e as acu-
muladas saudades de viajar
pelas músicas do mundo são
muitas, quer do público de-
voto, quer de todos os artistas
internacionais que, muito em
breve, vão ser anunciados”, re-
fere a d’Orfeu. 

Para já é apenas divulgado o
primeiro nome do cartaz, a
cantora espanhola Sílvia Pérez
Cruz, que abre o Festim com
dose tripla a 17 (Albergaria-a-
Velha), 18 (Águeda) e 19 de Ju-
nho (Sever do Vouga).

“O festival intermunicipal de
músicas do mundo ousa, em
momento decisivo da retoma
cultural, continuar a propor-
cionar a chegada dos grandes
nomes da ‘world music’ a esta
região, retomando a viagem
festi va por várias praças e sa-
las, em total segurança”, adian -
ta a associação de Águeda em
comunicado. 

Os locais e horários dos con-
certos da edição de 2021 estão
a ser definidos e o programa
completo estará brevemente
disponível no “site” oficial
(www.festim.pt).

O Festim é o único festival
português a integrar a rede eu-
ropeia European Forum of
Worl dwide Music Festivals,
ten do conquistado pela quarta
vez o selo de qualidade EFFE -
Europe for Festivals, Festivals
for Europe. �
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CERTAME Apesar da pande-
mia ter voltado a impedir a rea-
lização do Mercado à Moda An-
tiga, a Câmara Municipal de Oli-
veira de Azeméis pretende “que
a cidade não deixe de assinalar
e viver o espírito do evento”.

Lançou aos oliveirenses o de-
safio de “vestirem” a capital con-
celhia “como se se vivesse” a -
que la recriação histórica, “usan -
do, para tal, a sua imaginação”.

O objectivo é criar um am-
biente semelhante àquele que
as pessoas viveriam se o Mer-
cado se realizasse. Para o que
po derão colocar no exterior
me sas à moda antiga, decora-
ções em varandas ou ruas com
temas ou motivos relacionados
com o cenário do evento e as
tradições do final do século XIX:
trajes tradicionais, gastronomia,
artesanato, produtos agrícolas,
utensílios antigos e jogos tradi-
cionais.

“Não perca tempo e comece
a pensar na forma de dar o seu
contributo”, exorta a autarquia,
pedindo que cada oliveirense
“meta mãos à obra e mostre do
que é capaz!”. Depois, poderá
identificar a página do Mercado
à Moda Antiga (https://www.fa-
cebook.com/mercadomo-
daantiga) e utilizar o #merca-
domodaantigaOAZ. �

Voltar a vestir Oliveira 
de Azeméis à Moda Antiga

Folclore era sempre 
a imagem de marca do evento

BUÇACO O Norte e Centro de
Portugal oferecem, desde on-
tem, 12 “Garden Experiences”
(Experiências em Jardins), um
novo produto turístico que jun -
ta “29 jardins históricos” e ajuda
a promover o território em se-
gurança em tempos de pande-
mia.

A Mata de Vale Abraão, Casa
de Mateus, Vidago e Parque das
Pedras Salgadas, no distrito de
Vila Real, Casa do Campo, em
Celorico de Basto, Mosteiro de
Tibães, em Braga, Quinta da A -
veleda, em Penafiel (distrito do
Porto), os jardins botânicos do
Porto e de Coimbra, a Quinta
das Lágrimas, em Coimbra, a
Ma ta do Buçaco, no distrito de
A vei ro, ou o Parque da Penha,
no distrito de Braga, são alguns
dos jardins históricos incluídos
nas 12 rotas turísticas que já es-

tão disponíveis e a ser comer-
cializadas, anunciaram ontem
os responsáveis pela Associa-
ção dos Jardins Históricos de
Portugal, durante a conferência
de imprensa para apresentação
das 12 “Garden Experiences”,
que decorreu no Museu Soares
dos Reis, no Porto.

“Os jardins são um turismo
ambiental, um turismo seguro
e não de massas. Os jardins são
uma das áreas do turismo que
se pode abrir em segurança [em
tempos de pandemia]”, disse
Manuel Sousa, arquitecto e es-
pecialista em jardins históricos
em Portugal, durante a confe-
rência de imprensa da Associa-
ção dos Jardins Históricos de
Portugal.

Manuel Sousa assumiu que
foi difícil criar um produto turís -
tico de raiz, mas sublinhou que

o objectivo futuro é “crescer
com mais experiências e conti-
nuar a desenvolver este produto
para o resto de Portugal Conti-
nental e arquipélagos dos Aço-
res e da Madeira, bem co mo in-
ternacionalizar o produ to”.

“Foi um esforço para trans-
formar este produto [jardins
históricos portugueses] num
produto turístico com uma no -
va dinâmica. Foi um levanta-
mento no terreno, a falar com
os proprietários, caracterizar (...).
Foi necessário criar um produto
vendável para os turistas”, ex-
plicou. Os “packs” foram con-
cebidos de forma diversificada,
com durações diferentes, em
modo flexível, pois fica ao cri-
tério do visitante adicionar
mais tempo ou mais lugares à
sua experiência.

Os “packs” incluem “visitas

gui adas pelos próprios pro -
prietári os ou seus representan-
tes, mas se o visitante quiser ex-
plorar por si tem também su-
gestões para visitar novos lu-
gares ou revisitá-los agora num
contexto novo”, refere Teresa
Andresen, numa nota entregue
aos jornalistas durante a con-
ferência de imprensa.

Associadas a estas propostas
turísticas estão duas agências
de viagens – Club Tour e Travel
Tailors – que estão a comercia-
lizar o produto e podem ajudar
os visitantes a realizar as reser-
vas, bem como dar dicas de
onde comer ou ficar alojado.

A Associação de Jardins His-
tóricos de Portugal, criada em
2003, tem mais de 200 asso-
ciados, que são proprietários de
alguns dos mais notáveis jar-
dins em Portugal. �

Norte e Centro criam 12 novas rotas 
turísticas por jardins históricos

Festival Festim 
estende-se a mais 
dois concelhos
Região Certame vai proporcionar 15 concertos em 
nove municípios da região em quatro fins-de-semana 
de Junho e Julho. Rede foi alargada a Ovar e à Feira

Sílvia Pérez Cruz actua em Albergaria, Águeda e Sever

D.R.

D.R.
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C itando o livro do Capitão Joaquim
Duarte: “Está na Rua do Sol, na Pe-
nínsula de São Jacinto, uma lápide,
que se pode ver em fundo um dis-

tintivo da aviação com asas e escudo:
Ao Mecânico 
1924 José Pinto Correia 1935
Homenagem do Grupo
Os Amigos do Coelho”.
É sabido que o cabo artilheiro mecânico, Cor-

reia, vivera ali com a mulher e duas filhas, mais
tarde assistidas carinhosamente pelas gentes de
São Jacinto, depois do desastre que vitimou os
dois aviadores (piloto e mecânico) nas águas
brumosas da Mancha, num hidroavião Fokker,
fabricado nos Países Baixos, por Antony Fokker.
Sacadura Cabral ficou mais conhecido por fazer
dupla com Gago Coutinho na travessia do Atlân-
tico Sul.

Quanto à frase “Os Amigos do Coelho”, tenho
por experiência própria que era tradição ir-se ao
Labareda, na marginal, comer coelho, com o meu
pai, que trabalhava na Base, a única unidade mi-
litar de Portugal que atravessou os três ramos
das Forças Armadas e que hoje tem um Museu.

Cito agora o “Mais Alto”, Ano VII-N.º 84, em
Abril de 1966, propriedade da Secretaria do Es-
tado da Aeronáutica, um retalho de uma revista
velhinha dedicada às OGMA, em Alverca, fun-
dada em 1918.

Então vamos falar de hidroaviões, que também

amaravam em São Jacinto, embora de dimensão
mais reduzida, tendo por emblema uma andori-
nha e agora compreendo porque na minha casa
havia muitas andorinhas em cerâmica.

Voltando ao passado, o Hidroavião nasceu em
1910. Clippers (quadrimotores) que amaravam
nas águas do Tejo, em Cabo Ruivo. Portugal cons-
trui-o num aeroporto marítimo onde é hoje a
doca dos Olivais, junto ao Parque das Nações,
hidroaviões que entretanto foram ultrapassados
pelas novas tecnologias.

E hoje já ninguém se recorda dos hidroaviões
que tiveram grande voga entre os anos 10 e 40
do século passado. Podemos e devemos evocar
a façanha da nossa história aeronáutica. 

A 1.ª travessia diurna e nocturna do Atlântico

Sul, em 30 de Março de 1922, indo a bordo Gago
Coutinho e Sacadura Cabral, num hidroavião
“Farery 3”, chegando ao Rio de Janeiro, no Brasil,
a 17 de Junho, percorrendo mais de 4.500 milhas
marítimas, utilizando um novo tipo de Sextante
tecnicamente mais evoluído.

Recuando na história mais um pouco, tudo
teve início em 1871 com um estudo de Adolfo Pé-
naud, que previa que pudesse partir e chegar so-
bre a água, deslizando sobre o fundo da sua bar-
quinha.

A 28 de Março de 1910, Henri Fabre, que nunca
tinha voado, fez algumas tentativas na Lagoa de
Étage.

Dias depois, num monomotor “Gnosse” com
uma potência de 50 cavalos, na presença de nu-

merosos espectadores, o engenheiro marselhês
Fabre provava definitivamente ao Mundo que
tinha descoberto o hidroavião, e a ele cabia essa
honra.

Outras experiências se seguiram no início do
século XX, do americano Langlei, no Lago de
Potomac, nos EUA, do austríaco Kress, no lago
de Tullenerbach, na Áustria, e depois do francês
Voiisin, em 1905, no Sena em França. Curiosa-
mente o “Santa Cruz” de Coutinho e Cabral era
de flutuadores e o “Argos” de Castilho, Beires e
Gouveia, de quilha. E a proeza dos irmãos Dufaux,
num aparelho de sua invenção, atravessando o
Lago de Léman, também conhecido como Lago
de Genève (em alemão) de uma ponta à outra.

Resumindo, este trabalho é também uma ho-
menagem muito emocional, a título póstumo, a
um Cagaréu, meu familiar, João Abreu, exímio
desenhador caracterizador, que viveu em São
Jacinto nas casas dos ESJ e depois de ter termi-
nado o curso Industrial na EICA foi para as
OGMA, em Alverca, onde funcionava o Centro
de Instrução para Pessoal Técnico, para depois
servir a TAP. Mais tarde tirou a especialidade de
“Aviónico”. 

Quando se reformou, serviu nos Emirados Ára-
bes Unidos quando surgiram os Airbus A 320.
Desistiu quando começou a guerra no Iraque,
pois disse-me que tinha receio de enviarem mís-
seis e o avião cair. Serviu sob a bandeira de Por-
tugal, na Guerra do Ultramar, onde foi colocado
na BA9, em Luanda.

Enfim, muitas experiências se fizeram ao longo
dos séculos e termino com esta bonita fotografia,
de autor desconhecido, de um grandioso hidroa-
vião amarado no Tejo, em 1938. �

* simoes_eco@hotmail.com

Hidroaviões

João Pires 
Simões *

D.R.
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Os últimos dias decorreram sob os
auspícios da Cimeira Social da
União Europeia, que teve lugar no
Porto. Reconhecendo a elevada

importância do tema, da presença conjunta de
representantes de países e das suas forças vivas,
das discussões havidas e do documento final a
que se chegou, em que, sobretudo, se acorda
num vasto conjunto de princípios que só o mais
empedernido dos extremistas poderia pensar
em não subscrever, a verdade é que muitas das
matérias em apreço são, sobretudo, da respon-
sabilidade dos países membros, que não dos
órgãos europeus, pelo que se adivinham difi-
culdades na colocação em prática das intenções
manifestadas. Não se retire deste intróito a no-
ção de que considero a reunião e as suas con-
clusões menos importantes, há muito que de-
fendo publicamente muitas delas, mas a expe-
riência da vida tem-me demonstrado que “de
boas intenções está o inferno cheio” e que não
basta fazer parte da União Europeia para ga-
rantir a aplicação prática de resoluções que, por
força da independência cada um dos Estados,
não poderão deixar de ser não mais do que re-
comendações não mandatórias, mas de livre
adopção. O problema maior é que, não existindo
democracia em diversos níveis de poder e de

resolução da UE, não se me afigura possível ca-
minhar em sentido de maior integração de po-
líticas que os diversos países entendem ser de
sua competência específica. Tal representaria,
naturalmente, uma perda de soberania dificil-
mente aceitável pelos cidadãos, quando estes
se não revêm, por iniludível falha de represen-
tação, em muitas das decisões tomadas em Bru-
xelas. E se há um longo caminho a percorrer no
domínio das políticas de integração social…

Que o diga Portugal, que teve a desdita de fa-
zer coincidir a “glória” da realização de um
evento desta natureza, detalhadamente prepa-
rado pelo Governo de António Costa para ser
um momento de grande visibilidade e triunfo,
como o assunto mereceria, com o rebenta-
mento do escândalo social que há muito se
sabia existir em Odemira (como se não estivesse
presente em outros locais, que nós, estoica-
mente(!) fingimos ignorar) e a que o Executivo
tinha dado cobertura iníqua com resolução de
2019 e uma actuação das autoridades centrais
e locais que não pode deixar de ser escandalosa,
pelo que representa de inacção numa matéria
de direitos humanos fundamentais, cuja defesa
tanto apregoamos e tão pouco praticamos. A
tentativa canhestra de fingir que se resolvia o
problema, para que ele desaparecesse das no-
tícias e não fosse, assim, objecto de observação
por quem nos visitava, como se tal impedisse a
propagação planetária do conhecimento da sua
existência, na época de facebooks, instagrams
e quejandos, só contribuiu para que se aumen-
tasse a sua visibilidade e o incómodo causado.
A actuação do ainda ministro da Administração
Interna, Eduardo Cabrita, foi o que dele sempre

se espera, desastrada. No conteúdo e na forma.
No conteúdo, porque assenta numa requisição
civil mal pensada, suficientemente mal funda-
mentada para que os seus efeitos fossem sus-
pensos à primeira providência cautelar apre-
sentada a um tribunal e que ele próprio veio
demonstrar ser desnecessária, quando deu ins-
truções para começar a retirar imigrantes do
empreendimento requisitado, um dia e meio
depois de lá terem chegado. Na forma porque
mal decidida, não tendo sido precedida de uma
negociação séria com quem podia representar
o empreendimento objecto da requisição, antes
sendo usada como demonstração extemporâ-
nea de um poder que julgávamos afastado das
práticas num regime que se diz e quer ser de-
mocrático; mal colocada no terreno, pela utili-
zação de mecanismos inaceitáveis, porque com-
pletamente desproporcionados, sem respeito
pelos próprios aparentes beneficiários da acção;
incrivelmente mal defendida por um ministro
que, nas suas intervenções públicas mais parece
um militante da extrema-esquerda em comício
nos tempos do PREC do que um membro de
um Governo em funções num regime demo-
crático, naturalmente sujeito ao escrutínio de
todos os cidadãos, que gostariam de o ver justi-
ficar detalhadamente as suas acções em vez de
“bater o pé” ou elevar a voz como sinal da razão
que não tem, como ele, com as suas atitudes,
reconhece, ou mesmo de insultar os seus ad-
versários, numa nova forma de exercer o poder
em Portugal, que o seu “chefe” tão bem parece
apreciar, desde que a prática não seja de João
Soares, vá-se lá saber porquê. A barragem de
comentários que procuraram afastar o foco de
um exercício indigno e impróprio do poder para
questões de direito em que todos agora parecem
ter-se especializado – nem sei para que temos
tribunais, com tantos “juízes que aparecem nas

redes sociais – mais não foi do que uma mano-
bra de distracção em que este Executivo e alguns
dos seus seguidores se têm vindo a tornar peri-
tos. 

A utilização de “linguagem de caserna” não é,
no entanto, exclusiva, de António Cabrita, que
encontrou um seguidor ainda mais apaixonado
pelo tema. João Galamba já nem nos sur-
preende. A relação dele com os críticos, parti-
cularmente se forem jornalistas, representa o
melhor do seu partido na tentativa permanente,
mas ainda mais visível quando detém o poder,
de controlar a informação. A democracia no seu
melhor. Com apoio, pelo menos tácito, do Se-
nhor Primeiro-ministro, que mantém pessoas
assim no seu Governo. Interessante, também, é
escutar o sindicato dos jornalistas, cuja voz se
parece ter apagado quando um membro do
Governo classifica de estrume um programa
feito por um dos seus membros, numa clara
tentativa de o condicionar. Óptimo. 

Mas ainda há mais organizações de trabalha-
dores com a voz afectada em algumas regiões
do país. Acho que vou esperar sentado pela ma-
nifestação das duas centrais sindicais às portas
do concelho de Odemira (e outros menos me-
diáticos) em defesa de trabalhadores que pouco
menos do que pagam para trabalhar. Eu sei que
são estrangeiros, mas onde está a visão inter-
nacionalista destas organizações, que até gos-
tam de receber dirigentes de outros países nas
suas festas e manifestações? Parece que, mesmo
para os defensores da classe, há proletários de
primeira e de segunda.

Piada do dia: acaba de ser anunciado que, vá-
rios anos depois das primeiras denúncias, An-
tónio Costa alterou a sua agenda para ir a Ode-
mira, na próxima terça-feira, tratar dos proble-
mas de habitação! �

Cultura, alimentação e educação: de mãos da-
das com o Erasmus?

Hoje venho falar-vos de educação e de
alimentação. Venho falar-vos de cul-
tura gastronómica europeia e ainda
de como cada um faz parte de um

todo comum. Porque é que isto nos interessa?
Para começar, porque a educação nutricional
inspirada na Dieta Mediterrânica que nos foi dei-
xada por herança está intimamente ligada à his-
tória e às características geográficas e sociais da
bacia do mediterrâneo, onde Portugal se encon-
tra. Depois, porque todo o conhecimento que lhe
está associado se baseia em produtos naturais e
de proximidade, consumidos na sua estação, o
que faz daquela uma cozinha sustentável de me-
mórias e de sabores. Por fim, porque o convívio
à mesa se constitui como elemento de identidade

cultural e de continuidade ancestral, que enfatiza
valores de hospitalidade, de diálogo intercultural
e de criatividade. Para além do Fado, que nos re-
presenta internacionalmente, a Dieta Mediterrâ-
nica foi o segundo elemento português a integrar
a lista de património imaterial da Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cul-
tura (UNESCO), reforçando o seu atributo de ex-
pressão cultural preservada, em respeito da sua
ancestralidade, para as gerações futuras. No pro-
longamento destas ideias e dando corpo à missão
da Universidade de Aveiro de criar e transmitir
conhecimento, promovendo a formação para a
cidadania, enquadra-se o Projeto FairFood for a
Smart Life, financiado pela Comissão Europeia
no âmbito do programa Erasmus+, liderado pela
Universidade de Málaga. Além da Universidade
de Aveiro, o projeto envolve ainda universidades
espanholas, italianas e belgas que, em consórcio,
se encontram a trabalhar na criação de recursos
para estudantes do ensino profissional das áreas
de hotelaria, cozinha, restauração e nutrição,
tanto ao nível do secundário como ao nível su-
perior. Tratando-se de um projeto que quer en-
volver toda a comunidade, os produtos didáticos
distribuem-se por um nível básico e por um nível
avançado, organizados em diferentes línguas,

que fazem uso de uma plataforma “on-line” sobre
alimentação tradicional, de um repositório sobre
técnicas de conservação e de elaboração, e de
dez cursos sobre alimentação saudável baseada
em alimentos naturais e de proximidade. Tudo
em acesso aberto. Para a concretização dos seus
objetivos, o projeto FairFood conta ainda com o
envolvimento de vários parceiros especialistas
em cada país. Neste caminho construído por to-
dos, contamos já com as colaborações institu-
cionais da Associação dos Cozinheiros Profis-
sionais de Portugal, da Associação das Escolas
Profissionais de Portugal, através da Escola Pro-
fissional do Fundão, e da Associação Portuguesa
de Nutrição. De salientar é o pronto entusiasmo
que cada um dos nossos associados está a colo-
car na sua participação, em prol dos que ajuda a
formar e da aplicabilidade do conhecimento.
Com eles temos vindo a trabalhar com o propó-
sito de contribuir para uma correta educação
nutricional capaz de preservar a herança culinária
cultural europeia e minimizar a pegada ecológica.
Como é que o leitor pode também colaborar?
Através de contributos ligados àqueles conheci-
mentos tradicionais que não queremos deixar
cair no esquecimento. Conhece ou integra al-
guma entidade que possa ter interesse em jun-
tar-se a nós? Guardou alguma receita da sua avó,
de que tanto gostava? Sabe de alguém que ainda
use conhecimento antigo ligado à agricultura?
Recorda-se de alguma técnica de conservação

ou confeção de alimentos que já quase não é
usada? É isto que queremos preservar. É isto que
queremos recuperar, recolher e disseminar. Entre
nós e para os que vão ficar depois de nós. Para
proteger a continuidade da cultura de um povo.
Saiba tudo sobre este projeto em https://www.
fairfoodproject.eu/e contacte-nos para nos dizer
como pode colaborar neste crescimento parti-
lhado de memórias. Pode fazê-lo para marga-
rida.pinheiro@ua.pt.

É esta a mensagem que vos quero deixar hoje:
que o conhecimento da cultura de um povo faz
parte da sua educação e que a alimentação é um
dos expoentes máximos da nossa interculturali-
dade. É nossa responsabilidade comum man-
termos vivo o conhecimento que nos trouxe até
aqui.

Cabe a cada um, à sua medida, colaborar! Ve-
nha ter connosco. �

Artigo escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico

* Centro de Investigação 
em Didática e Tecnologia 

na Formação de Formadores
(CIDTFF) da Universidade de Aveiro

“E-mail”: margarida.pinheiro@ua.pt
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ÁGUEDA
Carlos Pires Filipe morreu aos 83 anos.
Morava em Fermentelos, era casado com
Maria Dora de Castro Ferreira e tinha duas fi -
lhas. O funeral realiza-se às 19 horas de hoje
na Capela da Senhora da Saúde, em Fer-

mentelos. Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária
Armando Bartolomeu, de Oiã.

AVEIRO
Maria da Graça Gonçalves de Jesus Henri-
ques Ferreira da Maia morreu aos 77 anos.
Era casada com João José Ferreira da Maia e
tinhas duas filhas. O funeral realiza-se às 15
horas de hoje da Igreja de Santo António para

o Cemitério Central de Aveiro. Trata da cerimónia fúnebre
a Agência Funerária Servilusa - Aveiro.

ÍLHAVO
Maria do Rosário Domingues Gafanha mor-
reu aos 54 anos. Era mãe de uma filha e
morava em França. O seu funeral realiza-se
hoje, pelas 15 horas, da capela mortuária da
Gafanha do Carmo para o cemitério local.

Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária Ilhavense,
de Ílhavo.

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Maria Rosa Pereira dos Reis faleceu aos 83 anos. Resi-
dente em S. Martinho da Gândara, era casada com
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Funerais Belmiro de Pinho e tinha cinco filhos. O seu
funeral realiza-se hoje, pelas 11 horas, na
Igreja Paroquial de S. Martinho da Gândara,
após o que será sepultada no cemitério local.
Trata da cerimónia fúnebre a Agência Fu-

nerária Resende, de Válega.

OLIVEIRA DO BAIRRO
Armando Rodrigues da Silva morreu aos 85
anos. Casado com Rosa Oliveira Norte e pai
de uma filha, morava em Montelongo da
Areia, Oliveira do Bairro. O funeral realiza-se
às 15 horas de hoje no cemitério de Vila

Verde. Trata da cerimónia fúnebre a Agência Funerária
Medeiros Bartolomeu, de Oliveira do Bairro.

SANTA MARIA DA FEIRA
Augusto Henriques Ferreira da Silva fale-
ceu aos 95 anos. Residia em Sanguedo. O seu
funeral realiza-se amanhã, pelas 16 horas, na
Igreja Matriz de Sanguedo, após o que será
sepultado no cemitério local. Trata a Agência

Funerária Alcides Tavares, de Argoncilhe.

Joaquim Pereira da Costa e Silva faleceu
aos 56 anos. Residia em S. Paio de Oleiros. O
seu funeral realiza-se hoje, pelas 11 horas, na
Igreja Paroquial de S. Paio de Oleiros, após o
que será sepultado no cemitério local. Trata a

Agência Funerária Rios, de Nogueira da Regedoura.

Maria Emília Oliveira de Azevedo faleceu aos 88 anos.

Residente em Paços de Brandão, tinha três
filhos. O seu funeral realiza-se hoje, pelas 17
horas, na Igreja Matriz de Paços de Brandão,
após o que será sepultada no cemitério local.
Trata da cerimónia a Agência Funerária Sem-

pre Fiel, de Paços de Brandão. 

S. JOÃO DA MADEIRA
António Carlos Sousa e Silva faleceu aos 50
anos. Residia em S. João da Madeira e tinha
uma filha. O seu funeral realiza-se amanhã,
pelas 16 horas, na capela mortuária do
cemitério número 3 da cidade, onde será

sepultado. Trata a Agência Funerária António Oliveira 
& Guedes, de Milheirós de Poiares.

VAGOS
João Carlos da Cruz Grave morreu aos 88
anos. Morador em Vagos, era viúvo de Con-
ceição Pais da Silva e tinha quatro filhos. O fu-
neral realiza-se às 15 horas de hoje no
cemitério de Vagos. Trata da cerimónia fúne-

bre a Agência Funerária Armando Bartolomeu, de Vagos.

Óbitos que marcaram este dia
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SERVILUSA - LOJA AVEIRO CENTRO

N.º GRÁTIS 800 204 222

MARIA DA GRAÇA
GONÇALVES DE

JESUS HENRIQUES
FERREIRA DA MAIA

77 anos
Seu Marido, Filhas, Genros, Netos, e demais família, cumprem

o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas re-

lações e amizade o falecimento do Seu Ente Querido. Comunicam

que serão celebradas Exéquias pelas 15h00 horas, do dia 13 de

maio (quinta-feira), na Igreja de Santo António. Finda a cer-

imónia sairá desta igreja para o Cemitério Central de Aveiro,

onde irá a Inumar.

Marido: João José Ferreira da Maia

Filhas:Dora Paula Maia

Carla Sofia Maia Sá Reis

Genros: Paulo Guedes

Paulo Sá Reis 

Aviso: Devido ao atual plano de contingência de saúde pública,
as exéquias destinam-se aos familiares mais próximos. A família
agradece a compreensão de todos.

Aveiro

1988 - Morre, com 58 anos, o compositor norte-ameri-
cano Chet Baker, trompetista de jazz, nome essencial 
do movimento “cool”.
1990 - Morre o cantor lírico português Armando Guer-
reiro.
2004 - Morre, aos 82 anos, Paul F. Wehrle, imunologista
norte-americano, membro da equipa que desenvolveu 
a vacina contra a varíola.
2005 - Morre, aos 84 anos, Eddie Barclay, divulgador 
e editor da canção francesa.
2007 - Morre, aos 64 anos, Kate Webb, jornalista 
australiana, primeira mulher repórter no Vietname.
2008 - Morre, com 86 anos, o cardeal africano Bernardin
Gantin, ex-prefeito da Congregação para os Bispos.
2010 - Morre, com 61 anos, o canadiano Charlie Francis,
treinador que ganhou notoriedade por ser o responsável
pela dopagem sistemática do velocista Ben Johnson.
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Ex.mo Sr. Director:

No verão de 1982 tive a honra e
a felicidade de fazer parte da
comitiva de 19 portugueses in-
tegrantes do 8.º contingente eu-
ropeu da Brigada Internacional
José Marti, que, durante 29 dias,
efetuou trabalho voluntário na
República de Cuba. Foi a pri-
meira vez que estive naquele
país caribenho e o conjunto das
sensações obtidas deixou mar-
cas que se mantêm perenes na
minha memória. Para além
disso, a ânsia de não perder pi-
tada, levou-me a redigir um diá-
rio, que, datilografado a pre-
ceito, deu para preencher cem
páginas A4. Passado tanto tem -
po, é por demais revigorante
voltar a ler o que então escrevi.
Ficou-me depois o hábito de
verter em singelas croniquetas
os aspetos mais significativos
das várias digressões que tenho
efetuado por várias partes do
mundo. Os objetivos têm sido
sempre os mesmos: Observar,
aprender, desenvolver espírito
crítico e analítico e ficar mais
humilde, ou seja, menos arro-
gante, perante supostas verda-
des e pretensas realidades pro-
paladas pelos “media” que nos
cercam e asfixiam quotidiana-
mente. Reforcei então o con-
ceito da amizade sincera, da so-
lidariedade, da dialética, dos va-
lores da natureza, da capaci-
dade coletiva para ultrapassar
agudos problemas da humani-
dade, da aposta na investigação
científica mormente na saúde,
na cultura, na arte e no ensino,
da luta contra o esbanjamento
inútil, da indignação contra as
in justiças e as desigualdades so-
ciais. Todavia, não seria agora
oportuno discorrer mais sobre
esta apetecível temática, em-
bora ela continue a ser de pre-

mente atualidade. Tenho que
me ater ao facto de que os tex-
tos que disciplinadamente ve-
nho redigindo devam obedecer
ao tema central da botânica e
da fitoterapia.

Assim sendo, indagarão os
atentos leitores, o que será que
o parágrafo inicial tem a ver
com a casuarina. É que no en-
cadeamento das ideias, a pro-
pósito ou a despropósito, me
lembrei de Pinar del Rio. Trata-
se do nome de uma bela pro-
víncia e de uma das principais
cidades de Cuba e a designação
“pinar”, que, em português, sig-
nifica “pinhal”, mexeu comigo.
Que saiba, não existem pinhei-
ros nas regiões tropicais. Então,
por que carga de água aparece
um pinhal em Cuba? Matutan -
do, cheguei à conclusão de que
a citada toponímia se refere a
casuarinas, visto que tais árvo-
res se assemelham a pinheiros,
embora integrem uma família
botânica substancialmente di-
ferente.

Segundo o notável compên-
dio “The Greening of Gondwa -
na: the 400 million years story
of Australia’s plants”, de Mary
White, as Casuarinaceae surgi-
ram na Terra há aproximada-
mente 60 milhões de anos, ou
seja, 10 milhões depois dos pi-
nheiros. A esta assombrosa con-
clusão chegaram os especialis-
tas após analisarem pólenes
fossilizados das várias espécies
e, não havendo melhor hipó-
tese, nós acreditamos.

Perante cerca de 80 espécies
de casuarinas endémicas na
Aus trália, Polinésia e regiões li-
mítrofes que se espalharam pe -
lo mundo, escolhemos a Casu -
arina equisetifoliapor ser a mais
cor rente em Portugal e a mais
mencionada nos livros de bo-
tânica que consultei: “Flora do

Jardim da Fundação Calouste
Gulbenkian”, “Guia dos Par-
ques, Jardins e Geomonumen-
tos de Lisboa”, “Trinta árvores
em discurso directo” de Bagão
Félix, “1001 Garden Plants in
Singapore” e “Trees “de Tony
Rodd. Da edição portuguesa
desta última obra, exemplar-
mente preparada por técnicos
do Instituto Superior de Agro-
nomia, transcrevo, com a de-
vida vénia, parte da carateriza-
ção da respetiva espécie: todas
as casuarinas se parecem com
coníferas, com agulhas a pa -
rentes, sem flores evidentes e com
sementes contidas em frutifica-
ções ovoides. As “agulhas” são ra-
minhos com verticilos de folhas
escamiformes. As flores estão pre-
sentes, embora pequenas, unis-
sexuadas e polinizadas pelo
vento. As frutificações são, na rea-
lidade, cachos densos com brác-
teas lenhosas que se abrem
quan do maduras para libertar
frutos minúsculos e alados. As
raízes possuem uma associação
com a actinobactéria “Frankia”,
que capta o azoto do ar.

Acrescente-se que a espécie
é monóica (flores machas e fê-
meas na mesma unidade), ada -
p ta-se a todos os tipos de solos
e tolera a salinidade, a seca e a
geada. As raízes são fortes e fa-

zem com que a árvore ague nte
bem as ventanias. O cresci-
mento é muito rápido e o tron -
co ereto e vigoroso alcança com
facilidade os 30 metros de al-
tura. Possui propriedades ale-
lopáticas que definham a vege-
tação adjacente. A casca é muito
rica em tanino e as folhas são
adstringentes.

Em medicina popular dos
paí ses de origem consta que a -
meniza cólicas, tosses, diarreias,
disenterias, dores de estômago
e inchaços. Com as raízes pre-
param-se unguentos para pro-
blemas dermatológicos.

A madeira é duríssima, sendo
utilizada para fabricar embar-
cações, mobiliário, artesanato e
estacaria. O seu elevado índice
calórico propicia carvão de ex-
celente qualidade. A casca do
tronco, devido à grande con-
centração de tanino, pode ser
utilizada em tinturaria. A Ca-
suarina equisetifolia é também
utilizada como quebra-ventos
para proteger culturas, na fixa-
ção de dunas e em paisagismo
como apreciada espécie orna-
mental devido a não ser cadu-
cifólia.

Miguel Boieiro

Artigo escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico

Casuarina Os ensinamentos de 
S. Josemaria na minha vida

Ex.mo Sr. Director
Muitas vezes penso no tempo
que desperdicei antes de decidir
viver a sério o espírito esculpido
por S. Josemaria Escrivá, mas
mudo logo de pensamento,
por que isso não é mais do que
outra perda de tempo. Uma das
frases que sempre me marcou
foi o ponto 301 de Caminho:
“Um segredo. - Um segredo em
voz alta: estas crises mundiais
são crises de santos. Deus quer
um punhado de homens ‘seus’
em cada actividade humana. -
Depois... ‘Pax Christi in regno
Christi’ - a paz de Cristo no reino
de Cristo”. Através deste ponto
temos uma boa parte do que é
ser cristão: alguém que, na sua
azáfama da vida diária, vai for-
jando à sua volta o reino de
Cris to e, por isso, à sua volta
reina a paz, não a paz de quem
baixou as armas, mas aquela
que provém da luta incessante
contra os nossos defeitos e as
nossas imperfeições. De facto,
se todos lutássemos, em cada
dia, pela busca da vida divina
dentro de nós - isso é que é a
santidade -, à nossa volta havia
muito menos conflitos e muito
mais alegria. Pois deixávamos
que no nosso ambiente se exa-
lasse o “… bonus odor Christi, o
bom odor de Cristo, que os ou-
tros forçosamente hão-de per-
ceber: aqui está um cristão”
(ponto 271 do mesmo livro).
Perguntar-me-ão: O que se mo-
dificou na sua vida? Nada e
tudo. Continuei a leccionar co -
mo antes, vivia com os meus
pais e assim continuei, mas a
perspectiva de tudo o que me
rodeava e do que fazia, alterou-
se profundamente; já não ia
para a escola lecionar o melhor
possível para ter prestígio, para
ser considerada pelos outros,

mas, sobretudo, porque Deus
me tinha dado um dom que eu
tinha de colocar ao serviço dos
outros. Quando coloco todo o
empenho numa tarefa e não sa-
bem, antigamente ficava muito
aflita com o que os outros iriam
pensar. Agora? Ainda fico um
bocadinho aborrecida, mas vejo
que é uma oportunidade que
Deus me dá para crescer em
humildade. Também me aju-
dou a ver aqueles dias que nos
acontecem a todos, em que
tudo aparentemente corre mal
e às vezes penso “para que
acordei hoje?”. Alguém leva ao
meu pensamento aquele mo-
mento único em que a nossa
língua toca a divindade. Sim, te-
mos um Deus que não se im-
porta de tocar uma língua que
tantas vezes crítica e barafusta.
E então, penso: se estive na
Santa Missa, já tenho tudo;
como posso ser tão ingrata? O
mais importante no meu dia já
aconteceu, aliás o único mo-
mento verdadeiramente im-
portante. As pessoas com quem
convivo são habitualmente
muito mais dotadas que eu: em
robustez física, com mais qua-
lidades, e às vezes começo a
pensar: “Que pena não ser
como elas”, mas, quando logo
de seguida me recordo que
muitas não intimaram com
Nosso Senhor e que Este nada
lhes diz, então digo interior-
mente: “Tem juízo, tu tens Tu -
do”, pois o nosso objectivo na
Terra é só um: ser, como afirma
S. Josemaria, “O Próprio Cristo”,
e assim levar os outros ao ver-
dadeiro Amor. Resumindo, S.
Josemaria ensinou-me a ser e
fazer os outros felizes. 

Maria Guimarães
Professora

D.R.
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“Ecce Homo” na Casa da Criatividade
A Casa da Criatividade, em S. João da Madeira, vai apresentar, no domingo, pelas 17
horas, o espectáculo “Ecce Homo”, baseado no momento da Paixão de Jesus Cristo,
que será protagonizado pela Coro de Câmara da cidade e pela Orquestra Barroca.

Região
das Beiras

EXPERIÊNCIA Cerca de 30
alunos do Ensino Secundário
Profissional do concelho de
Santa Maria da Feira vão reali-
zar estágios de um mês em Es-
panha, no âmbito dos projectos
europeus “Oportunidades For-
mativas: Feira+Europeia” e “Eu-
ropa sem Fronteiras”. 

Os contratos de “mobilidades
para fins de aprendizagens” fo-
ram assinados pelo presidente
da Câmara, Emídio Sousa, e pe-
los beneficiários, numa sessão
realizada no Europarque.

Os jovens seleccionados fre-
quentam o 11.º e 12.º anos dos
a grupamentos de escolas de Ar-
rifana, Coelho e Castro e Santa
Maria da Feira, bem como da

Escola Profissional de Paços de
Brandão. Durante um mês, be-
neficiarão de uma experiência

profissional em empresas de
Barcelona, Málaga, Sevilha e Gi-
jón, “perspectivando alargar ho-

rizontes num contexto laboral
e social diferente do que conhe-
cem”. 

Espanha foi o país escolhido
tendo em conta os benefícios
da proximidade geográfica no
actual contexto pandémico. 

Os participantes são alunos
de sete cursos profissionais dis-
tintos: Técnico de Juventude
(Arrifana); Técnico de Cozinha
e Pastelaria e Técnico de Gestão
e Programação de Sistemas In-
formáticos (Santa Maria da
Feira); Técnico de Informática:
Instalação de Redes e Técnico
de Animação Sociocultural (Co -
e lho e Castro); Técnico de Ven-
das e Técnico de Comunicação,
Relações Públicas, Marketing e
Publicidade (Escola Profissional
de Paços de Brandão). 

Os projectos europeus “O -
portunidades Formativas: Fei -
ra+Europeia” e “Europa sem
Fron teiras” resultam de um
con sórcio, coordenado pelo
mu  nicípio de Santa Maria da
Fei  ra, que integra aquelas es-

colas profissionais, desenvol-
vendo-se ao abrigo do progra -
ma europeu “Erasmus+ Ensino
e Formação Profissional”, o
qual apoia estágios no estran-
geiro para estudantes actual-
mente matriculados no ensino
e formação profissionais. 

Os estagiários são acolhidos
num local de trabalho corres-
pondente à sua área de forma-
ção, realizando períodos de
aprendizagem em contexto la-
boral considerados parte inte-
grante dos seus estudos e pro-
gramas curriculares.

A vivência no exterior ainda
dá aos jovens a possibilidade de
melhorarem ou aperfeiçoarem
as suas competências linguís-
ticas, interculturais e de comu-
nicação, potenciando a aquisi-
ção de competências transver-
sais, como o espírito empreen-
dedor, altamente valorizadas
pelos empregadores. �

Alunos do Ensino Profissional 
feirense vão estagiar em Espanha

Os alunos seleccionados, com o presidente da Câmara da Feira, Emídio Sousa

D.R.

Alberto Oliveira e Silva

O Centro Hospitalar do Entre
Douro e Vouga (CHEDV) pre-
tende activar, no final do ano,
uma Unidade de Geriatria que
sirva a região, usando as 40 ca-
mas e os restantes serviços do
Hospital de São Miguel, em Oli-
veira de Azeméis. 

Luís Andrade, director da Me-
dicina Interna do CHEDV, pers-
pectiva, mesmo, a criação da-
quela que “poderá ser, prova-
velmente, a maior estrutura ge-
riátrica do país, com interna-
mento e referenciação”. Deu
nota de que os seus jovens mé-
dicos estão “motivados” para
esta tarefa.

Assinalando que, na área dos
cuidados aos seniores, “tem fal-
tado o acompanhamento do
doente no pós-ambulatório”, o
responsável salientou que o
projecto é viável com o reforço
do corpo clínico e “a optimiza-
ção” da equipa de enfermagem.

A futura unidade garantirá

consultas que ajudem a resol-
ver “problemas agudos” apre-
sentados pelos doentes de mais
idade, ainda providenciando

aos que necessitem um acom-
panhamento que evite recaídas
e internamentos.

Luís Andrade sublinhou que

tem estado a aumentar a faixa
populacional com idades avan-
çadas e, por via disso, com mais
patologias. Assim como tem su-

bido, em Portugal, “a compe-
tência geriátrica”, fruto de mais
formados nessa área. 

O presidente do Conselho de
Administração do Centro Hos-
pitalar, Miguel Paiva, vincou
que o abrir de portas da Uni-
dade de Geriatria deverá acon-
tecer no final deste ano. “Depois
de Janeiro será tarde”, senten-
ciou.

Informou que o projecto
cum priu a primeira etapa, com
a chegada de “um director de
ser viço com a visão”, e que de-
corre a etapa 2, que passa pelo
“desenvolvimento, de forma
consistente”, do plano. Enfati-
zou que os calendários de im-
plementação terão de estar defi -
nidos antes de Agosto. 

Ainda referiu que aguarda
que um concurso de colocação
de médicos venha, no Outono,
reforçar os quadros do CHEDV.

Apresentado novo Ecógrafo
A novidade foi dada ontem,

quando o Hospital de Oliveira

de Azeméis apresentou o seu
novo Ecógrafo, que se caracte-
riza pelo alto desempenho e ele-
vada qualidade de imagem. É
um equipamento importante
no auxílio ao diagnóstico de pa-
tologias e na identificação de
diferentes situações em con-
texto clínico. 

Custou 33.000 euros, tendo
a Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis comparticipado a
aquisição com 20.000 euros.
“Não podíamos deixar de apoi -
ar”, sublinhou o presidente Joa-
quim Jorge, vincando a impor-
tância do poder local ajudar a
criar as condições para a pres-
tação de melhores cuidados às
populações do concelho, e das
áreas próximas de outros mu-
nicípios.

Miguel Paiva informou que o
aparelho, que veio substituir
um outro que se tornou obso-
leto, vai servir as especialidades
de cardiologia e de reumatolo-
gia, e “será usado praticamente
todos os dias”. �

Hospital de Oliveira de Azeméis vai ter 
Unidade de Geriatria para servir a região
Saúde Desenvolvimento do projecto está em curso e o Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga pretende que 
o novo serviço esteja operacional no final do ano. “Poderá ser, provavelmente, a maior estrutura geriátrica do país”

O novo Ecógrafo do Hospital de Oliveira de Azeméis foi apresentado ontem

D.R.
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ARCADA VENDE Apart.de ex-
celentes áreas e terraço c/vistas
fantásticas, no último andar,
boa exp. solar. Composto por:
cozinha equipada; sala equi-
pada c/ recup.calor a paletes e
ar cond.; wc completo; 2 quar-
tos de boas áreas e roupeiros
embutidos, garagem fechada.
160.000€ | Ref. 1020538/21
FR | CE – E | AMI 12841 T. 234
427 112 | www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDE Apart. na
zona da Beira Mar, c/ caraterís-
ticas únicas, por a sua localiza-
ção, estes apartamentos, num
prédio de rés do chão, primei-
ro e segundo andar. Compos-
tos por: cozinha equipada e
sala em open space, varanda e
terraços, casa de banho com-
pleta, arrumação e no r/chão
um jardim.  Ref. 1020284/ 19
FR | 125.000€ | CE – B | Lic. AMI
12841 | Telef. 234 427 112 |
www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDEEm Exclusivo:
Apart. peculiar por as carate-
rísticas próprias da localização!
Zona comercio tradicional, pas-
telarias de especialidade ovos
moles e doçaria tradicional da
cidade, pode ainda fazer um
passeio na Ria e apreciar a Ve-
neza Portuguesa, nome por-
que é conhecida a nossa linda
cidade por terras longínquas.
Ref. 1040260/20 BR | Preço:
134.000€ | CE – B | AMI 12841
| Telef. 234 361 541 | Site em:
www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDEEm Exclusivo:
Magnifico apartamento em
prédio moderno na Gafanha
da Nazaré. Este apartamento
está equipado com aqueci-
mento central, painéis solares,
caixilharia de alumínio com vi-
dros duplos e estores elétricos.
Lugar de estacionamento co-
berto para dois carros. Prédio
com elevador. Venha visitar!
Ref. 1040316/21 BR | Preço:
185.000€ | CE – A+ | Lic. AMI
12841 | Telef. 234 361 541 |
www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDE T2 Transfor-
mado em T3 em prédio requa-
lificado c/ revestimento a ca-
poto, localizado junto à Uni-
versidade e Hospital. Com-
posto por: cozinha equipada c/
fogão, combinado, exaustor,
cilindro; com lavandaria adja-
cente com MLR; sala espaçosa
c/ lareira; 3 Quartos mobilados;
1 Casa de banho completa; 1
arrumo c/ boa área. Prédio re-
qualificado recentemente com
revestimento a capoto; caixi-
lharia de corte térmico e vidros
duplos. Localização junto à
universidade. Ref.  1030352/
20 BL | 139.000 € | CE – F | AMI
9054 | Telef. 234 347 380 |
www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA VENDEEm Exclusivo:
T2 na Praia da Barra, a menos
de 5 minutos da zona balnear,
próximo de escola primária, de
comércios e pontos de restau-
ração. Na cave, afeto a fração:
um lugar de garagem. Ref.
1020444/20 FR | 175.000 € |
CE – C | AMI 12841 | Telef. 234
427 112 | www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA VENDEEm Exclusivo:
T2 Duplex em S. Bernardo mo-
derno e acolhedor! Imóvel in-
serido no segundo andar num
prédio c/ elevador. Composto
por: hall de entrada; cozinha
semi-equipada c/ acesso a va-
randa; sala ampla com acesso
a varanda; casa de banho com-
pleta; quarto c/ roupeiro em-
butido; no Duplex: suite com
roupeiro embutido e acesso a
solário. Bom estado de conser-
vação c/ acab.modernos e piso
flutuante á exceção das casas
banho e cozinha. Imóvel inse-
rido em local calmo e próximo
cidade, c/ todas as valências
nas imediações (escolas, infan-
tários, comercio e serviços).
Ref. 1030445/21 BL | 168.000
€ | CE – C | AMI 9054 | Tel. 234
347 380 | www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA VENDEEm Exclusivo:
T2 em Azurva, a poucos minu-
tos de Aveiro. Composto por:
sala c/ recup. calor; cozinha
semi-equipada (placa, forno,
esquentador e exaustor); uma
suite c/ casa banho completa;
um quarto; casa banho com-
pleta; despensa; garagem fe-
chada. Zona habitacional tran-
quila, excelente exposição so-
lar, próximo comércio e servi-
ços, onde pode disfrutar pas-
seios a pé. Ref. 1011060/20 GL
| 90.000€ | CE – E | AMI 16858
| Telef. 234 379 660 | Site em:
www.arcada.com.pt
...................................................
LITORALCASA VENDE Aparta-
mento muito bem localizado
perto Universidade de Aveiro e
do centro comercial Glicínias.
Boas áreas, cozinha em bom
estado e equipada, sala de
estar e jantar virados a poente,
despensa, 2 quartos e casa de
banho totalmente renovada.
Um arrumo de muito boas di-
mensões e luz natural no úl-
timo andar do prédio. Ref.
VEN- 3119 Tel. 234 191 000/
914 670 000.  Lic. AMI 13825
www.litoralcasa.com.
...................................................

ARCADA VENDEEm Exclusivo:
T3 Azurva, boas áreas e exce-
lente exp. solar. Composto por:
sala; cozinha equip. c/ placa,
forno, exaustor e esquentador;
despensa; 2 quartos c/ roupei-
ros embutidos; suite; casa de
banho com banheira; varanda;
arrumo; c/ garagem fechada.
Ref. 1010974/20GL | Preço:
120.000 € | CE – C | AMI 16858
| Telef. 234 379 660 | Site em:
www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDE Integrado
num edifício de arquitetura con-
temporânea e em pleno centro
da cidade, encontramos este
excelente T3 , ótimo estado de
conservação, c/ amplas varan-
das envolvendo todas as divi-
sões e garagem fechada até 4
viaturas. Localizado em zona
nobre cidade, perto vários ser-
viços essenciais ao seu bem-
estar. Apart. c/ áreas generosas
e uma vista fantástica sobre o
Parque Cidade. Com vista pri-
vilegiada sobre o Parque da Ci-
dade,  varandas que convidam
aos fins de tarde memoráveis.
Imóvel vendido totalmente
equipado e mobilado. Ref.
1030436/21BL| 440.000 € | CE
– A | AMI 9054 | Telef. 234 347
380 | www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA VENDE Excelente
moradia, próximo centro cida-
de, estação da CP e camiona-
gem, supermercados, hospital,
serviços, escolas. Com carate-
rísticas únicas, esta moradia. C/
exposição solar, nascente, sul,
poente. Tem aquec. central e
acabamentos qualidade. Ref.
1020401/20 FR | 435.000€ | CE
– E | AMI 12841 | Telef. 234
427 112 | www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA VENDE Moradia iso-
lada em Aveiro, em zona cal-
ma próximo cidade, em Cacia,
c/ muito bons acessos e a pou-
cos minutos do centro e  A25,
é constituída por dois pisos.
Excelente logradouro no tar-
doz, jardim, garagem para dois
carros e um bom espaço exte-
rior, que pode ser também es-
tacionamento. Boa exposição
solar e acessos rápidos a esco-
las, supermercados, zona in-
dustrial de Taboeira e Cacia!
Ref. 1020491/20 FR | 295 000€
| CE – F | AMI 12841 | T. 234
427 112 | www.arcada.com.pt
...................................................
VENDE-SE CASA ANTIGA com
terreno 720m2, vende-se na
Gafanha D`Aquém. Telf. 234
191 999 (ao fim do dia)
...................................................

ARCADA VENDE Moradia T3
c/ excelentes áreas, na Palhaça,
próxima centro Aveiro. Locali-
zada nu- ma zona calma e de
fáceis acessos, a moradia tem
espaços verdes e zonas e lazer
e acabamentos qualidade. Boa
exposição solar. Ref. 1040262
/20BR | 205.000€ | CE – C | AMI
12841 | Telef. 234 361 541 |
www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA VENDE Moradia T3
de arquitetura moderna locali-
zada em Aradas, inserida em
zona habitacional calma e fa-
miliar, perto de escolas e cen-
tro saúde e com bons acessos
para o centro da cidade. VRef.
1020442/20 FR | 245.000€ | CE
– C | AMI 12841 | Telef. 234
427 112 | www.arcada.com.pt
...................................................

LITORALCASA VENDE Fantás-
tica moradia T4 composta por
3 pisos localizada em São Ber-
nardo, Aveiro. Piso 0 consti-
tuído por um hall de distribui-
ção, uma sala de jantar/ estar,
com muita luz natural orien-
tada a poente. Cozinha equi-
pada, um wc de apoio a zona
social da moradia e uma arre-
cadação. Piso 1 constituído por
4 quartos, dos 3 com roupeiros
embutidos e dois deles com
varanda, duas casas de banho
completas para servir os quar-
tos. No piso superior temos

uma ampla sala de estar, com
muita arrumação em redor de
toda a divisão. Aquec. central
em todas as divisões. Espaço
exterior muito completo, ten-
do esta uma parte ajardinada
em seu redor, anexo e gara-
gem para duas viaturas. Ref:
VEN-3104 Tel. 234 191 000 /
914 670 000 Lic. AMI 13825
www.litoralcasa.com 
...................................................

2 LOTES DE TERRENO, Vende-
se. Rua do Atalho, nos Moiti-
nhos, (Ílhavo). Contactar: Telm.
968 668 692
...................................................
ARCADA VENDEEm Exclusivo:
Excelente oportunidade de ad-
quirir lote de terreno, 12 me-
tros de frente, p/construção de
moradia com dois pisos, rés do
chão e primeiro andar. Terreno
situado a um minuto dos Pas-
sadiços Aveiro, onde pode des-
frutar de bons momentos de
lazer em família ou c/ amigos,
num ambiente relaxante e
tranquilo. Atreva-se a viver no
campo, a apenas dois passos
centro cidade! Ref. 1011009ª
/20GL | 50 000€| CE – Isento |
AMI 16858 | Telef. 234 379
660 | www.arcada.com.pt
...................................................
LITORALCASA VENDE Exce-
lente terreno para construção
de moradias em São Bernardo,
situado na zona desportiva!
Imóvel com 60 metros de
frente e 5.140 m2 na sua tota-
lidade com a possibilidade de
construção de 4 isoladas ou 6
moradias geminadas. Inserido
numa zona habitacional de
moradias, espaços tranquilos e
privilegiados para lazer. Neste
tipo de terreno oferece a pos-
sibilidade de construção de
moradias isoladas, geminadas
ou em banda. Excelentes aces-
sos e a poucos minutos do
centro da cidade! Ref: VEN-
3113 Tel. 234 191 000 / 914
670 000 www.litoralcasa.com
Lic. AMI 13825
...................................................

LITORALCASA VENDEUm edi-
fício perfeito para conciliar arte
e natureza, bem-estar e luz, ria
e mar. Descubra o interior dos
apartamentos, o conforto, o
sossego e a comodidade. Um
paraíso a 10 min.de Aveiro.Ref:
VEN-3024-H Tel. 234 191 000
/ 914 670 000 Lic. AMI 13825
www.litoralcasa.com 
...................................................

ARCADA ARRENDA Em Exclu-
sivo: Apartamento peculiar por
as caraterísticas próprias da lo-
calização! Zona de comercio
tradicional, pastelarias de es-
pecialidade ovos moles e do-
çaria tradicional da cidade,
pode ainda fazer um passeio
na Ria e apreciar a Veneza Por-
tuguesa, nome porque é co-
nhecida a nossa linda cidade
por terras longínquas. Este
imóvel, pode ser o seu investi-
mento ou a sua habitação. Ref.
1040260/20 BR | 650€ | CE – B
| AMI 12841 | Telef. 234 361
541 | www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA ARRENDA T0 +1, Es-
túdio, novo, com terraço de
36m2 no centro da cidade a
poucos minutos Universidade
e Hospital. Composto por: hall
de entrada com armário em-
butido; cozinha equipada com:
combinado; Forno; Placa; mi-
cro-ondas; MLR e MLL.; casa
de banho completa com base
de duche; terraço com 36 m2;
1 Stúdio com casa de banho

privada; equipado com Blac-
kouts elétricos e ar condicio-
nado. O Apartamento será
mobilado. Ref. 1030404/20 BL
| 650€ | CE – B | AMI 9054 |
Telef. 234 347 380 | Site em:
www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA ARRENDA Em Exclu-
sivo: T1 como novo, centro de
Aveiro. É composto por: cozi-
nha equipada; sala com muita
luz natural; quarto; casa de
banho completa; varanda;
lugar de garagem. Encontra-se
equipado c/ ar condicionado e
fica próximo de todas as valên-
cias. Ref. 1010022/18GL | 550€
| CE – A | AMI 16858 | Telf. 234
379 660 | www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA ARRENDA Excelente
T1 mobilado, localizado na
Quinta da Bela Vista em Es-
gueira. O Apartamento encon-
tra-se situado em local calmo
com vista para os pinhais en-
volventes, e também perto dos
principais serviços, como Hi-
permercados, Farmácia, Pada-
rias, Café, etcApesar de não
haver garagem existe muitos
lugares estacionamento junto
do apartamento pelo que se
torna muito fácil e rápido. Ref.
1030441 / 21BL | 450€ | CE –
D | AMI 9054 | Telef. 234 347
380 | www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA ARRENDAT2 Duplex
com jardim, centro de Aveiro!
Características: cozinha equi-
pada; sala ampla em Open
Space; quartos c/roupeiros em-
butidos; casa  banho comple-
ta; acesso ao jardim privativo.
Equipado c/ ar condicionado.
Situada numa zona privilegia-
da da cidade de Aveiro, onde
existem vários serviços essen-
ciais ao seu bem-estar. Ref.
1030398/20 BL | 850€ | CE – B
| AMI 9054 | Telef. 234 347
380 | www.arcada.com.pt
...................................................
ARCADA ARRENDA Em Exclu-
sivo: T2 como novo, Aradas,
Aveiro. Completamente mobi-
lado e equipado. É composto
por: hall de entrada; Cozinha
equipada c/ combinado, forno,
placa, esquentador, caldeira,
máquina lavar louça e roupa;
lavandaria; sala; casa de banho
serviço; 2 quartos; casa  banho
completa; roupeiros; varanda;
garagem (box) dupla. Equipa-
do e c/ aquec. central, aspira-
ção central e domótica. Pró-
ximo do C.C. Glicinias, Merca-
dona, comércio e serviços, c/
todas as valências na envol-
vência. Marque a sua visita!
Ref. 20996/17GL | 780 € | CE –
C | AMI 16858 | T. 234 379 660
| www.arcada.com.pt
...................................................

ARCADA ARRENDA T3, com
boas áreas, sem mobília, cen-
tro Aveiro! Imóvel composto
por: sala com lareira e varanda;
cozinha equipada e com des-
pensa; marquise; três quartos
com roupeiro embutido e va-
randa; duas casas duas de
banho completas; garagem.
Prédio com elevador. A sua lo-
calização no Bairro do Liceu,
junto a escolas secundárias,
zona de comércio e serviços,
próximo da Universidade e do
hospital, conferem-lhe uma
mais valia. Venha conhecer
esta proposta que temos para
si. Marque a sua visita! Ref.
1030426/21 BL | 900€ | CE – D
| AMI 9054 | Telef. 234 347
380 | www.arcada.com.pt
...................................................
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ADMITE EMPREGADO/A
MESA c/ urgência, p/ Res-
taurante na Mourisca Vouga
-Águeda. Dá-se alojamen-
to. Telm. 937 383 933
.............................................

ADMITE-SE COLABORA-
DORES para a Confecção.
Pizzarte, Tel. 234 427 103
.............................................
ADMITE COZINHEIRA/O,
Ajud. Cozinha, Emprega-
do/a Mesa, p/ Rest. na Cos-
ta Nova. T. 965 285 902
.............................................

EMPREGADA/O BALCÃO
c/ experiência, precisa-se,
zona de Estarreja. Telf. 966
228 768
.............................................
MECÂNICO AUTO precisa-
se. Entrada Imediata. Cen-
tro Aveiro. T. 913 910 705
.............................................

PAST. BOM GOSTO, Olho
D`Água admite Emprega-
da/o de Balcão c/ exp. Telf.
234 310 364
.............................................
PRECISA-SE FUNCIONÁ-
RIABalcão/Mesa, p/ Paste-
laria em S.Bernardo. Telf.
234 343 993
.............................................
RESTAURANTE BATISTA
precisa Colaborador/a para
a cozinha c/ alguma expe-
riência. Telf. 234 341 949
.............................................

AJUD. DESPACHANTE.Tel.
917 284 456
.............................................
ADMINISTRATIVA, 62A.
Tel. 234 184 725
.............................................
AUX. AÇÃO EDUCATIVA.
Telm. 964 897 743
.............................................
CUIDO DE IDOSOS (como
Interna) com exper. e refªs.
Aveiro/Coimbra. Telm. 965
337 932
.............................................
CUIDO DE IDOSOSemam-
biente familiar, durante o
dia e a noite. Tel: 966 895
957
.............................................
CUIDO DE IDOSOS, duran-
te o dia ou noite. Telm. 939
227 889
.............................................
CUIDO IDOSOS, dia e noi-
te; c/ carta condução. Tel.
912 055 954
.............................................
ENGº MECÂNICO, 62A.
Telm. 912 236 243
.............................................
GESTOR STOCK´S, 62A.
Tel. 910 736 201
.............................................
INFORMÁTICO procura
emprego. Enviar Email:
mfcj0147@gmail.com
.............................................
METALÚRGICO, 63A. Tel.
917 766 007
.............................................
MONT. PEÇAS, 61A. Telm.
916 769 301
.............................................
PROCURO TRABALHO em
Part-Time em Casa particu-
lar, Restaurante, Snack-Bar.
Tenho carta de condução.
Telm. 914 989 470
.............................................
SENHORA OFERECE-SE p/
Cozinheira ou Ajudante de
Cozinha. Tel. 913 414 192
.............................................
SENHORA OFERECE-SE p/
trabalhar como Governan-
ta, Doméstica, Cozinheira,
em casa particular. Só Ma-
nhãs, 2ªf a 6ªf. Telm. 914
989 470 | mina_barbosa@
hotmail.com
.............................................
SOLDADORproc. trabalho.
Telm. 962 450 938
.............................................
TÉCNICO AUDITOR, 64A.
Telm. 913 817 431
.............................................
TÉCNICO, 63A. Telm. 965
784 460
.............................................

ACEITAMOS IDOSOS. Dá-
se boas condições (alimen-
tação, saúde, etc), Aveiro.
Contactar: Telm. 912 806
613 (Sr. Fernando)
.............................................
CASA ACOLHIMENTOtem
vagas p/ 2 idosos, acama-
dos/não acamados c/ serv.
médico e c/ enfermagem.
Zona de Vagos. Telm. 934
283 534
.............................................

EMPREGO

QUINTA-FEIRA | 13 MAI 2021  | IIIIMOBILIÁRIO  �  EMPREGOOs Classificados

PEDIDOS
EMPREGADOS

PUB

PUB

PUB
PUB

PUB

ARRENDA-SE VIVENDA T2,
Nova, garagem privativa, Ara-
das, 700€. Telm. 966 912 518
...................................................

QUARTO, PROCURA-SE. Tel.
960 465 808
...................................................

ARRENDA-SE/VENDE-SE LOJA,
c/ 70M2, ao lado da Pastelaria
Primavera, na Gafanha da Na-
zaré. Telf. 913 424 696
...................................................

ARCADA TRESPASSES Em Ex-
clusivo: Pastelaria no coração
cidade Aveiro, próxima todos
os serviços. Localizada em rua
pedonal de grande movimento
turístico! Compos-ta por: cozi-
nha c/ frigorífico, congelador,
laminadora Ferneto, batedeira
Ferneto e for-no; vitrines; uma
casa banho de clientes; uma
casa de banho de serviço; zona
de arrumação; esplanada;
sente-se com vontade de abra-
çar um novo projeto? Refer.
1010987/20GL | 55.000€ | CE
– C | AMI 16858 | Telf. 234 379
660 | www.arcada.com.pt
...................................................
LITORALCASA TRESPASSA Ex-
celente bar/restaurante para
trespasse!Encontra-se locali-
zado numa zona habitacional
de referência na cidade de
Aveiro, perto de escolas, uni-
versidade, centro de saúde e
demais serviços e valências. Es-
paço composto por dois pisos,
sendo o rés do chão consti-
tuído por sala de refeições di-
vidida em dois ambientes, c/
cozinha e casas de banho para
clientes. Na cave encontra se o
espaço de conservação e pre-
paração de alimentos, des-
pensa, duas casas de banho
para “staff”, uma delas com
vestiário e ambas com duche.
Espaço agradável com possibi-

lidade de esplanada. Total-
mente mobilado e equipado
com tudo o que é necessário
para guardar, preparar, confe-
cionar e servir refeições. Tem
ainda todas as licenças para
restauração e pode operar
como café, bar e ou restau-
rante. Referência: TRE-3117
Tel. 234 191 000 / Tel. 914 670
000 Site: www.litoralcasa.com
Lic. AMI 13825
...................................................
VENELUSA TEM para trespasse
ou cedência de quotas Cafeta-
ria Gelataria na zona das Praias
a funcionar bem. Temos tam-
bém Cafetaria Pastelaria c/
Jogos Sta Casa a preço de oca-
sião. Temos ainda na zona de
Aveiro 50% de Padaria Paste-
laria c/ fabrico. Excelentes
oportunidades! Para mais in-
formações: 234 429 530 – 919
078 015 – 919 077 978 - Lic.
AMI 6903 www.venelusa.com
..................................................
VENELUSA TEM p/ Trespasse
ou Cedência de Quotas e Ce-
dência de Exploração Negócios
de oportunidade e com muitas
facilidades de pagamento, no-
meadamente, Padaria c/fa-
brico, Churrasqueiras, Restau-
rantes Take-Away, Drogarias e
Ferragens, Gelatarias, Cafeta-
rias e outros. Aconselhe-se
connosco. Para mais informa-
ções: 234 429 530 – 919 077
978 – 919 078 015 Lic. AMI
6903 www.venelusa.com
....................................................
VENELUSA TEM para trespasse
ou cedência de quotas Padaria
Pastelaria localizada na zona
norte de Aveiro. Pode ser 50%
ou a totalidade. Negócio que
se recomenda e por muito
bom preço. Temos também
outros negócios no ramo ho-
teleiro a valer a pena em várias
zonas. Preços pós-pandemia.
Oportunidade de investimento
no ramo. Aconselhe-se con-
nosco! Visite-nos e saiba estas
e outras oportunidades de ne-
gócio. Para mais informações:
234 429 530 – 919 077 978 –
919 078 015 Lic. AMI 6903
www.venelusa.com
...................................................
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0 0 NOVIDADE AVEIRO!
Portug. 44. Não procures
mais, vem deliciar-te! Sou
Sexy e Sensual! Adora
fazer sexo como antiga-
mente! Tel. 968 874 814
...........................................
1ª VEZ A PORTUGUESA,
Meiguinha e Simpática!
Oral Natural! Um Furacão
na Cama! Venha Confe-
rir! Aveiro! Telm. 964 593
953
...........................................
1ªVEZ S.BERNARDO!No-
vidade! Magra de 25A,
Completa! Oral de Arre-
piar! Massagem, 69 Gu-
loso, Gruta Apertada! Tel.
910 191 413
...........................................
1ªX PORTUGUESA MEI-
GA, Completa, Oral Na-
tural! Proporciona Mo-
mentos Únicos de Prazer!
Aveiro! Tel. 968 143 729
...........................................
2 AMIGOS UNIVERSITÁ-
RIOS, Dominadores! Fa-
zem Massagens Eróticas,
Relax, Prostática + Conví-
vio para Homens! Telm.
910 414 250
...........................................
A LARA PORTUGUESA,
Está de Volta! Meiguinha,
Simpática! Oral Natural,
Completa! Uma Delicia!
Espero-te em Aveiro! Tel.
965 200 159
...........................................
ANA, SOU A COMPA-
NHIA Ideal para bons
Momentos! Amor Nas
Calminhas! Vais adorar a
minha companhia, vol-
tei... Telm. 910 606 175
...........................................
ANGOLANA FOGOSA,
Completinha, 3 Pratos,
Oral Natural até o fim,
Belas Mamas, Boca Gu-
losa, Grelo de Mel! Telm.
910 414 221
...........................................
CACIA (SOLAR DO VOU-
GA) Junto à 109: 2 Ami-
gas, Completas e Muito
Carinhosas! Adoramos
brincar nas calmas, das
9H00 às 22H00. Telm.
920 153 371
...........................................
CANTINHO UNIV. 1ªX
Portuguesas 32A e 35A
(Morena)! Meigas! Oral
Natural até fim! Convívio
Nas Calmas! Estamos em
Aveiro! Tel. 967 345 094
...........................................

DESLOCAÇÕES! RAPAZ
Procura Mulheres para
Relações e Convívio! Por
marcação, ligue: Tel. 913
174 499
...........................................

ENTRE AVEIRO / CACIA!
Novidade, Corpo Escultu-
ral, Sensual, Atrevida e
Quentinha! Uma Explo-
são de Prazer! Vais ado-
rar! Telm. 914 476 442
...........................................
MASSAGISTA, NOVIDA-
DE! Massagens Corpo a
Corpo e Lingan. Oral e
Convívio Nas Calminhas!
Apart. Privado! Espero-te
no Bairro do Liceu/Aveiro!
Tel. 920 442 831
...........................................

MEIGUINHA, ELEGANTE!
Minete, bom 69 e Oral
Gostoso! Atendo Nas
Calminhas, das 8H00 às
23H. Aguardo a tua visita
em Aveiro! Telm. 918
305 261
...........................................

NOVIDADE! CABRITINHA
Completinha, 3 Pratos,
Oral Natural até o fim,
bom 69, Minete, Botão
de Rosa, Acessórios. Tel.
910 416 519 - Aveiro
...........................................

NOVIDADE EM AVEIRO!
Gordinha, Anjo do Amor,
Furacão do Prazer, Ma-
mas Fartas. Oral Natural,
Rata Quente! Espero-te,
vais gostar da minha
companhia! Telm. 920
028 024 - Aveiro
...........................................

RAPAZ UNIVERSITÁRIO,
Discreto para Momentos
de Prazer! Apenas Cava-
lheiros c/ Massagem na
Marquesa + Convívio! Tel.
911 876 975 - Aveiro
...........................................

NOVIDADE, TRAVESTY
Estudante, Princesa, Cor-
po de Boneca, Oral Natu-
ral, Dote XXL, muito leite!
Convívio + Massagens!
Vais adorar! Telm. 920
130 874 - Aveiro
...........................................

MASSAGENS ERÓTICAS
feitas corpo a corpo. Per-
mita-se a esse prazer! Spa
de Luxo, em Aveiro! E
Venha conhecer-nos! Tel.
911 771 388 - Site em:
deluxespa.pt
...........................................

...

MASSAGISTA C/ MÃOS
Fada! Diplomada! Massa-
gem Prostática, Corpo a
Corpo. C/ Marcação, das
08H00 às 20H00. Aten-
dimento em Aveiro! Tel.
919 905 486
...........................................

ANADIA! SIMPÁTICA, DE
28A, Linda e Extroverti-
da! Atende Cavalheiros c/
um bom Oral, Vaginal e
Anal, Também Massa-
gem! Local Discreto!  Tel.
918 513 540
...........................................

1ª OIÃ PRÓX ESTAÇÃO!
Novidade, 1ªX Bonita e
Simpática p/ Momentos
de Prazer, das 9H às 21H:
Telm. 910 125 849, 962
910 664
...........................................
SILVEIRO! LOIRASensual!
Oral, Vaginal, Minete, 69,
Várias Posições + Massa-
gem Relax e Prostática!
Tudo Nas Calmas! Telm.
915 019 449
...........................................

CANTANHEDE! NOVIDA-
DE, Tia e Sobrinha, Gos-
tosas! Oral Natural, bom
69 e Anal, Atendemos
Juntas ou Separadas! C/
Massagem e Acessórios!
Telm. 911 782 577
...........................................

AVEIRO

MASSAGENS

CANTANHEDE

MASSAGENS

AVEIRO

OLIVEIRA
DO BAIRRO

ANADIA
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DIVERSOS

ASTROLOGIA

SOU MÉDIUM ESPÍRI TA não por curso
mas sim de nascen ça. Atendo todos os
dias. A 1.ª consulta é grátis. Faço todo o
ti po trabalho e desmancho qualquer tipo
de trabalho que façam por mal. Ligue e
Marque a sua consulta com a Madam me
de Je sus através do Tel. 935 942 489
.........................................................................

PUB

PUB

DETECTIVES
AGÊNCIA DE DETECTIVES: Investigações Comerciais e
Investigações Particulares. Orçamentos Grátis. Con-
tacte-nos!! Aveiro ligue: 912 631 721. Lisboa ligue: 213
638 370. Visite o Site: www.alsantosdetectives.com.
Membro da ANIDEP
..............................................................................................

MASSAGENS

CONVÍVIOS

MASSAGEM SENSUAL.. Marque Tel. 915 248 700
.............................................................................................
MASSAGISTA DO LESTE.Marcações: Tel. 915 562 222
..............................................................................................

CAVALHEIRO, 69 ANOS, pretende conhecer Senhora,
dos 65 Anos aos 69 Anos, para futuro compromisso.
Telm. 930 525 708
..............................................................................................
SENHOR DIVORCIADO deseja conhecer Senhora livre.
Assunto Sério. Telm. 913 625 941
..................................................................................................

PUB

PUB

CONTACTOS
AVEIRO

PUB

PUB

PUB

PUB

PUB

PUBAUTOMÓVEIS
COMPRO CARROS / MO-
TOS / Furgões. Nacionais/
Estrangeiros, Parados/ Ba-
tidos. Informações: Telm.
914 899 484
............................................

AUTAVEIRO, LDA Vende:
Alfa Romeo Mito 1.3 JTD
95CV. Preço:8.600€. Exce-
lente Estado Geral de Con-
servação (Interior e Exte-
rior). Disponível para Test-
Drive. Financiamento em
24H. Abertos todos dias.
Conheça as Condições Pós
Venda/Garantia. Contacte-
nos Tel: 234 316 725 / Tel:
919 314 181
............................................
AUTAVEIRO, LDA Vende:
Audi A3 16TDi SportBack,
5 Portas. Preço: 10.300€.
Excelente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Disponível p/ Test-
Drive. Financiamento em
24H. Telf: 234 316 725 /
Telm: 919 314 181
.............................................

AUTAVEIRO, LDA Vende:
Audi A4 Avant, 2.0 TDI S-
line,140 CV Preço: 8.900€.
Excelente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Disponível p/ Test-
Drive. Financiamento em
24H. Abertos todos dias.
Telf: 234 316 725 / Telm:
919 314 181
.............................................
AUTAVEIRO, LDA Vende:
BMW Série 1, 116D, 116 CV,
de 3 Portas. Preço: 9.600€.
Excelente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Financiamento em
24H. Aberto todos os dias.
Telf: 234 316 725 / Telm:
919 314 181
.............................................
AUTAVEIRO, LDA Vende:
Citroen DS5 2.0 HDI Hy-
brid4 163CV. 11.950€. Ex-
celente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Conheça condições
Pós Venda/Garantia. Aber-
Telf: 234 316 725 / Telm:
919 314 181
.............................................

AUTAVEIRO, LDA Vende:
Fiat Punto 1.3 MultiJett, 5
Portas. Preço: 5.300€. Ex-
celente Estado Geral de-
Conservação (Interior e Ex-
terior). Financiamento em
24H. Conheça as nossas
condições Pós Venda/Ga-
rantia. Telf: 234 316 725 /
Telm: 919 314 181
.............................................
AUTAVEIRO, LDA Vende:
Ford S-Max, 125CV, 7 Lu-
gares. Preço: 7.400€. Exce-
lente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Financiamento em
24H. Aberto todos os dias.
Telf: 234 316 725 / Telm:
919 314 181
.............................................
AUTAVEIRO, LDA Vende:
Opel Insignia ST 2.0 CDTi
130CV. Preço: 9.800€. Ex-
celente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Financiamento em
24H. Aberto todos os dias.
Telf: 234 316 725 / Telm:
919 314 181
.............................................

AUTAVEIRO, LDA Vende:
Opel Meriva 1.3 CDTI Enjoy
75CV. Preço: 4.900€. Exce-
lente Estado Geral de Con-
servação (Interior e Exte-
rior). Financiamento em
24H. Telf: 234 316 725 /
Telm: 919 314 181
.............................................

AUTAVEIRO, LDA Vende:
Citroen C4 1.6 HDI Auto-
mático 109CV. 6.700€. Ex-
celente Estado Geral de
Conservação (Interior e Ex-
terior). Disponível p/ Test-
Drive. Financiamento em
24H. Telf: 234 316 725 /
Tel: 919 314 181
.............................................

COMPRA

VENDA
LIGEIROS

VENDA
LIGEIROS

VENDA
LIGEIROS

VENDA
LIGEIROS

COMPRAS
OUTROS

PUB
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REGIÃO DAS BEIRAS Bairrada

ANADIA A candidatura apre-
sentada pelos municípios de
Anadia, Oliveira do Bairro e Tá-
bua para a dinamização do pro-
jecto da cultura em rede “Fora
da Caixa”, no valor de cerca de
300.000 euros, foi aprovada
pelo Programa Operacional
Re gional do Centro - Portugal
2020, ficando definido um fi-
nanciamento a 100 por cento
por fundos comunitários.

O apoio visa a implementa-
ção de um projecto destinado
à “promoção, qualificação e va-
lorização do património histó-
rico, cultural e natural, material
e imaterial, enquanto suporte
de diferenciação e competitivi-
dade dos territórios”, o que con-
tribuirá “para a alavancagem da
actividade cultural e turística”,
considerada “elemento funda-
mental da coesão social e eco-
nómica”.

A sua designação remete para
“um projecto ancorado na mú-
sica, inusitado pela forma em
como será implementado e di-
vulgado, a dinamizar nos três
concelhos, não se esgotando
nos mesmos, com uma calen-
darização de 12 meses, com
eventos únicos em cada local e
outros de carácter itinerante”.

O “Fora da Caixa” acolherá
um conjunto diversificado de
ac tividades culturais, artísticas,
lúdicas, turísticas e económicas,

centradas em espectáculos mu-
sicais, da mais tradicional à
mais contemporânea, que cons-
tituem uma parte importante
da matriz histórica e identitária
dos territórios e das populações
que neles habitam” e assumirá
a multi-culturalidade enquanto
factor de valorização e de dife-
renciação, pela diversidade e
potencial que representa ao ní-
vel do estabelecimento de si-
nergias entre as comunidades
intra e extra territórios”.

A programação, que será di-
vulgada oportunamente, cen-
trar-se-á num “conceito de iti-
nerância, com eventos inova-
dores envolvendo as associa-
ções locais e outros agentes,
que, devido à pandemia de CO-
VID-19, viram a sua actividade
bastante reduzida, criando o -
por tunidades e alavancando o
desenvolvimento económico e
social dos territórios”. �

Projecto “Fora da Caixa” 
com financiamento 
europeu a 100 por cento

Anadia apresentou projecto de
cultura em rede e foi aprovado

D.R.

CELEBRAÇÃO À semelhança
do que tem vindo a acontecer
desde 2017, o município de
Anadia vai distinguir, hoje, dia
em que se assinala o feriado
municipal, os trabalhadores
municipais que completaram
35 anos ao serviço na autar-
quia, reconhecendo a sua “de-
dicação a esta causa pública”.

Durante a cerimónia, mar-
cada para as 10 horas no salão
nobre dos paços do município,
será também prestada home-
nagem a personalidades e en-
tidades que, no desenvolvi-
mento da sua actividade, “con-
tribuíram para elevar o nome
de Anadia, fazendo-o com em-
penhamento, espírito de sacri-

fício, determinação e dedicação
à causa pública”, sublinha a edi-
lidade.

Hoje são celebrados os feria-
dos municipais também na
Mealhada (ver outro texto nes -
ta página) e no concelho de Oli-
veira do Bairro, que não tem
actividades previstas para co-
memorar a data. �

Anadia homenageia funcionários, 
entidades e personalidades 
no feriado municipal

Cerimónia terá lugar 
nos paços do município

D.R.

Eduardo Pina 

A delegada de saúde do conce-
lho da Mealhada, Maria Anun-
ciação Costa, é uma das seis
personalidades condecoradas
no Dia do Município, que será
assinalado hoje. A data ficará
marcada pela atribuição de me-
dalhas de mérito municipal a
figuras “que se destacaram, nas
suas áreas profissionais, da mú-
sica à saúde, das forças de se-
gurança ao meio académico”,
adianta a Câmara – a cerimónia
irá decorrer no auditório da Es-
cola Profissional Vasconcellos
Lebre a partir das 11 horas.

Além da delegada de saúde,
com um papel decisivo na ges-
tão local da crise pandémica,
outras cinco pessoas serão ho-
menageadas pelo município
bairradino: Beatriz Cortesão,
harpista; Cláudia Emanuel dos
Santos, investigadora e douto-
rada em Estudos do Patrimó-
nio; Cláudio Lopes, capitão da
GNR; Luís Martelo, trompetista;
e Maria Alegria Marques, pro-
fessora catedrática da Univer-
sidade de Coimbra.

Desde 2016 que a autarquia
assinala o Dia do Município, na
quinta-feira da Ascensão, com
o reconhecimento de pessoas
ou entidades que se destacam
nas mais diversas áreas da vida

local. Em 2020, devido à pan-
demia, não se realizou a sessão
solene, mas este ano a tradição
volta a ser cumprida.

A homenagem ao coman-
dante do Destacamento Terri-
torial da GNR, Cláudio Lopes, e
a Maria Anunciação Costa “visa
reconhecer o apoio, a entrega e
a dedicação de ambos, cada um
na sua área, na luta contra a
pandemia e em defesa das po-
pulações nestes quase dois
anos de COVID-19”.

Na área da cultura, são dis-
tinguidos dois músicos do con-
celho, ambos já com afirmação
internacional. Beatriz Cortesão
é uma jovem harpista que tem
alcançando “notáveis feitos”,
tendo em Junho de 2019 con-
quistado o 1.º Prémio no IV

Mark Rubin Moscow Open
Harp Competition, que se rea-
lizou na capital da Rússia; em
Novembro do mesmo ano con-
quistou um lugar como har-
pista na European Union Youth
Orchestra (EUYO), orquestra
que integra desde a Primavera
de 2020 e cuja posição renovou
em 2021, tornando-se membro
efectivo. Luís Martelo, por sua
vez, é trompetista e foi recente-
mente galardoado com a me-
dalha de bronze dos Global Mu-
sic Awards (GMA), nos Estados
Unidos da América. Com o pro-
jecto a solo, intitulado “Cho-
rando de Saudade”, alcançou o
bronze na categoria Melhor Ins-
trumentista do Mundo 2020.

Numa vertente académica se-
rão distinguidas Cláudia Ema-

nuel dos Santos e Maria Alegria
Marques. Cláudia Emanuel dos
Santos é investigadora e rece-
beu há poucos dias o Prémio
Monografia em História da Arte
com a obra “Os azulejos de Jor -
ge Rey Colaço que decoram o
Palácio da Justiça de Coimbra”.
Já em 2011 tinha ganho o pré-
mio SOS Azulejo. Maria Alegria
Marques é professora catedrá-
tica da Universidade de Coim-
bra, sendo uma “distintíssima
medievalista” e detentora de
uma “carreira académica notá-
vel”, prestando “relevantes ser-
viços” ao concelho da Mealha -
da, nomeadamente quando
conseguiu encontrar, em 2005,
a cópia sobrevivente do Foral
Manuelino de Vacariça e Mea-
lhada, de que resultou a edição
fac-similada do documento, em
2006, sob a sua responsabili-
dade científica no estudo do di-
ploma e tradução paleográfica.
Mais recentemente, em 2017,
apoiou a Câmara e a Junta de
Freguesia da Pampilhosa na or-
ganização da exposição de 12
documentos medievais, escri-
tos em pergaminho – nomea-
damente o da doação feita por
Gonçalo Randulfe e Telo Gon-
çalves ao Mosteiro de Lorvão,
do lugar da Pampilhosa, em 1117,
aquando das comemorações
dos 900 anos da Pampilhosa. �

Delegada de saúde 
é uma das condecoradas 
no feriado municipal
Mealhada O Dia do Município volta a ser comemorado hoje com 
uma sessão solene em que serão homenageadas seis personalidades locais

Mealhada comemora hoje o Dia do Município

D.R.
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PANDEMIA O centro de vaci-
nação contra a COVID-19 de
Santa Maria da Feira já inoculou
33% do universo local de uten-
tes abrangidos pelo plano na-
cional, revelou ontem a autar-
quia, indicando que em causa
estão 42.700 pessoas.

O cálculo desse município
tem por base a faixa populacio-
nal definida pelo próprio plano
nacional de vacinação, que in-
clui todos os maiores de 16 anos

na lista de cidadãos sujeitos a
vacina. “Temos 126.000 eleitores
e a esses acresce o que estima-
mos serem 2.000 jovens com
16 e 17, o que perfaz um total de
128.000 pessoas para vacinar.
Dessas, a 32.500 já demos a pri-
meira dose da vacina e a 10.200
já demos as duas tomas”, disse
à Lusa o presidente da Câmara
da Feira, Emídio Sousa.

A vacinação local iniciou-se
em Janeiro nos lares de idosos

e noutras estruturas residen-
ciais do concelho, com recurso
a equipas do Agrupamento de
Centros de Saúde (ACeS) da
Feira e Arouca, e passou depois
a concentrar-se no centro de
vacinação municipal, que co-
meçou por funcionar no Cine-
teatro António Lamoso e foi, en-
tretanto, deslocado para o cen-
tro de congressos Europarque.

É aí que, desde 27 de Março,
uma equipa envolvendo pro-

fissionais do ACeS, funcionários
municipais e mais de 60 volun-
tários chega a vacinar 1.100 pes-
soas por dia – num ritmo que
depende sempre do número de
vacinas disponíveis e da con-
dição física dos beneficiários
agendados para cada data.

A avaliação geral de Emídio
Sousa é que essa produção tem
aumentado desde que a estru-
tura clínica e logística da vaci-
nação se mudou do cineteatro

para o Europarque, o que per-
mitiu ganhos de escala em toda
a operação.

Alguns dos factores que con-
tribuíram para isso são estes: o
novo centro dispõe agora de
3.000 metros quadrados de
área coberta para acolhimento
e vacinação de utentes, os cir-
cuitos de circulação passaram
a ser mais espaçosos e fluidos,
os gabinetes clínicos aumenta-
ram, as equipas foram reforça-

das e, tanto para utentes como
para acompanhantes, “a como-
didade é maior”, em grande par -
te devido a um parque de esta-
cionamento contíguo com ca-
pacidade para cerca de 1.000
viaturas. Emídio Sousa admite,
contudo, que estaria “mais sa-
tisfeito” se a oferta de vacinas
por parte do Estado fosse maior.
“Nesta fase já contávamos ter
muito mais vacinas disponíveis,
mas o fornecimento delas não
depende de nós e só por isso é
que não temos números ainda
mais significativos para apre-
sentar. Se nos dessem mais va-
cinas, mais gente tínhamos já
vacinada”, garante. �

Cine-concerto As sessões re-
gulares de curtas-metragens
do Shortcutz Ovar vão ser re-
tomadas, com a 5.ª nova tem-
porada a começar hoje, numa
noite intensa e longa. O pro-
grama sugere “Surdina”, a mais
recente longa-metragem de
Rodrigo Areias adaptada do
con  to de Valter Hugo Mãe,
com produção do Bando à
Par te, e que vai ser transmitida
em formato de cine-concerto,
musicado ao vivo por Tó Trips,
o autor da banda sonora origi-
nal do filme. Rodrigo Areias
também marcará presença na
noite de hoje, estando o seu iní-
cio marcado para as 21 horas,
no Centro de Artes de Ovar. Os
bilhetes têm o custo de 3 euros,
e podem ser adquiridos na bi-
lheteira ou “on-line” em BOL.
Para maiores de 12 anos, “Sur-
dina” acontece num espaço ru-
ral, onde um velho homem re-
cebe a notícia de que a sua fa-
lecida mulher foi vista a fazer
compras na feira. Revoltado,

pretende esconder-se de todos,
despeitado e triste, mas os seus
amigos insistem para que não
dê ouvidos ao povo e aproveite
tal facto para se fortalecer e,
quem sabe, casar-se de novo.
Uma história sobre a delicade -
za de se ser velho, do que resta
ainda para sonhar e para amar
quando a idade avança signi-
ficativamente e o corpo enfra-
quece. 

A sessão respeitará todas as
normas exigidas pela Direcção
Geral de Saúde, com lugares
marcados e com uma cadeira
de intervalo entre espectado-
res. Os circuitos de entrada e
saída estarão desencontrados.

A programação de curtas-
metragens decorrerá em nove
sessões, nos meses de Maio,
Junho, Julho, Setembro, Ou-
tubro e Novembro. Em Maio e
Junho as sessões serão quize-
nais. A próxima sessão está
agendada para o dia 20, às 21
horas, no Centro de Artes de
Ovar. SS

Shortcutz Ovar regressa 
hoje com “Surdina” 
e Tó Trips ao vivo

Santa Maria da Feira já vacinou 
33% do universo local de utentes a inocular

O cinema está de regresso a Ovar, com Shortcutz

D.R.

Arouca abre hoje ao público um
terço gigante que, composto
por 61 construções em madeira
replicando contas de rosário
através das quais se pode cir-
cular, assinala o culto mariano
e pretende “dar esperança” à co-
munidade.

Disposta sobre campos agrí-
colas da freguesia de Mansores,
também naquele concelho do
distrito de Aveiro, a instalação
ocupa cerca de 150 metros de
comprimento por 100 metros
de largura e, além da cruz num
dos extremos do terço, exibe
ainda no espaço central, entre
as peças do rosário, um perfil
estilizado da Virgem Maria.

“O Terço da Esperança” resul-
tou do trabalho da população
de Mansores, como já aconte-
cera em 2020 quando surgiu na
localidade o primeiro rosário
gigante dedicado às vítimas da
COVID-19, mas este ano o ob-
jectivo da iniciativa é demons-
trar “gratidão” pelo aliviar da
pandemia, deixar à população
um voto de ânimo quanto ao
fu turo e também valorizar “o
in teresse turístico e religioso”
dessa criação comunitária.

“Temos um carinho especial
pelo mês de Maio e, quando nos
apresentaram esta ideia, achá-
mos que era um trabalho em
que podíamos envolver toda a

gente, porque este vale agrícola
é muito bonito e o terço ajuda a
que percebam o seu potencial”,
disse à Lusa o presidente da
Junta de Freguesia de Manso-
res, Jorge Oliveira.

O conceito partiu de Sandra
Seabra, uma comerciante resi-
dente em Mansores, e ganhou
forma em terrenos agrícolas de
Albano e Luís Fernandes, que
disponibilizaram para o pro-
jecto o milheiral em pousio on -
de estão agora dispostas todas

as contas e glórias do rosário,
assim como a respectiva cruz.

Na montagem da obra esti-
veram envolvidas colectivida-
des desportivas, instituições so-
ciais e grupos religiosos, sempre
de forma voluntária. Caibros de
ma deira, lona e rede foram as
principais matérias-primas uti-
lizadas, a que se acrescentam
painéis decorativos criados por
alunos da catequese com base
nos chamados “Mistérios do
Santo Rosário” e ainda “80 ho-

lofotes para iluminação noc-
turna e 100 gambiarras para in-
teriores”.

Feitas as contas, o presidente
da Junta revela: “Já gastámos
aqui uns 4.000 a 5.000 euros.
Fomos um bocado arrojados e
começámos a obra antes de ter-
mos dinheiro para ela, mas
agora estamos a tentar arranjar
alguns apoios por parte da in-
dústria local e do comércio da
terra, para ver se nos ajudam a
cobrir a despesa”.

Sendo a visita ao rosário de
Mansores gratuita, esses apoios
serão essenciais também para
concretizar a ambição local de
“transformar o terço numa es-
trutura permanente”. Este ano,
a instalação só está disponível
até ao próximo dia 20, “até por-
que o senhor Albano e o filho
precisam do terreno para a sua
actividade agrícola”, mas Jorge
Oliveira adianta que o projecto
de construção de um rosário
gi gante fixo “já está em estudo
prévio”.

Informações sobre horários
de visita, condições de acesso e
actividades paralelas, como
missas campais, podem obter-
se na Junta de Freguesia, que
pa ra “O Terço da Esperança” diz
contar com “um plano de segu -
ran ça” adequado ao actual con-
texto sanitário. �

Vale agrícola de Arouca
acolhe terço gigante 
para visitar até ao dia 20
Gratidão “O Terço da Esperança”, cujo conceito partiu de Sandra Seabra, resultou
do trabalho da população de Mansores, podendo ser visitado nos próximos dias

O terço gigante pode ser visitado nos campos agrícolas

D.R.
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Optimismo sobre recuperação económica na UE 
A Comissão Europeia reviu ontem em alta o ritmo da recuperação 
da economia europeia, estimando para este ano um crescimento de 
4,3% na zona euro e de 4,2% na União, e de 4,4% em ambas em 2022.

Nacional
Internacional

ISRAEL E FAIXA DE GAZA
Duas pessoas morreram ontem
na cidade israelita de Lod, quan -
do o veículo em que se encon-
travam foi atingido por um mís-
sil disparado a partir da Faixa
de Gaza. Estas novas mortes ele-
vam para cinco o número total
de pessoas mortas em Israel pe-
los ataques lançados desde se-
gunda-feira à noite por grupos
armados em Gaza. Por sua vez,

o Ministério da Saúde palesti-
niano divulgou que pelo menos
13 crianças e três mulheres estão
entre os 43 mortos em ataques
aéreos israelitas sobre a Faixa
de Gaza.  Referiu ainda que cer -
ca de 300 palestinianos ficaram
feridos nos ataques israelitas,
que começaram segunda-feira
após os palestinianos lançarem
uma grande quantidade de
“rockets” contra Israel.�

Ataques causam elevado
número de vítimas

FESTEJOS DO SPORTING
O Governo pediu à Inspecção-
-Geral da Administração In-
terna a abertura de um inqué-
rito à actuação da PSP nos fes-
tejos do Sporting como cam-
peão nacional de futebol, anun-
ciou ontem o primeiro-minis-
tro, recusando «atirar pedras».

«Relativamente aos eventos
de ontem [terça-feira], o senhor
ministro da Administração In-
terna já teve ocasião de fazer um
despacho, primeiro solicitando
à PSP informações sobre como
tinha sido articulado todo o pla-
neamento com o conjunto das
entidades envolvidas, desde o
Sporting Clube de Portugal à
Câmara Municipal de Lisboa e
à Direcção-Geral da Saúde, e so-
licitando à Inspecção-Geral da
Administração Interna um in-
quérito à actuação da Polícia de
Segurança Pública naquele con-
texto de ontem», anunciou An-
tónio Costa, que falava na As-
sembleia da República, no de-

bate sobre política geral, em res-
posta ao líder parlamentar do
CDS-PP, Telmo Correia.

O primeiro-ministro recusou
«atirar pedras» ao clube, aos
adeptos que festejaram nas ruas
ou à polícia. «Vou fazer aquilo
que qualquer político respon-
sável nestas circunstâncias deve
fazer, que é aguardar a informa-
ção, o apuramento e o esclare-
cimento dos factos para retirar
as responsabilidade devidas so-
bre essa matéria», defendeu.�

DGS RECOMENDA A Direc-
ção-Geral da Saúde (DGS) acon-
selha quem esteve na terça-feira
nas celebrações da vitória do
Sporting no campeonato de fu-
tebol a reduzir os contactos nos
próximos 14 dias e estar atento
a sintomas de Covid-19. Refere
também que, se houve momen-
tos em que a pessoa não res-
peitou as medidas de protecção
contra a Covid-19, deve fazer um
teste entre o 5.º e o 10.º dia a
contar das celebrações. A DGS

considera que os festejos asso-
ciados à vitória do Sporting no
campeonato aumentaram a
probabilidade de contacto entre
as pessoas presentes e aconse-
lha todos os que participaram a
estarem atentos a sintomas co -
mo febre, tosse (de novo, agra-
vada ou associada a dores de
cabeça ou dores generalizadas
do corpo), dificuldade respira-
tória ou perda total ou parcial
do olfato ou do paladar e que
contactem o SNS24.

Quem esteve nos festejos
deve evitar contactos

Questionada actuação policial
nos festejos sportinguistas

Governo pediu inquérito 
à actuação da Polícia

Especialistas 
pedem medidas 
para evitar 
mais pandemias
A pandemia de Covid-19 pode-
ria ter sido evitada, segundo os
especialistas e personalidades
mandatados pela Organização
Mundial de Saúde, que recla-
mam a urgência de vastas re-
formas dos sistemas de alerta
e prevenção para evitar novas
pandemias. Num relatório, o
Painel Independente que on-
tem apresentou resultados
considera que a OMS demorou
demasiado tempo a soar o
alerta e que teria sido possível
evitar a catástrofe classificada
como “Chernobyl do século
XXI”, que já custou a vida a pelo
menos 3,3 milhões de pessoas
e provocou uma crise econó-
mica mundial.�

Covid-19: mais 
quatro mortes e 
485 novos casos
Portugal registou ontem quatro
mortes atribuídas à Covid-19,
485 novos casos de infecção
pelo coronavírus SARS-CoV-2
e nova redução nos interna-
mentos em enfermaria, se-
gundo a Direcção-Geral da
Saúde (DGS). De acordo com o
boletim epidemiológico da DGS,
estavam ontem internados em
enfermaria 248 doentes, menos
nove em relação a terça-feira.
Já no que se refere aos interna-
mentos em cuidados intensivos,
os dados oficiais indicam que
não houve alterações estando
actualmente nestas unidades 71
doentes. Há 21.874 casos activos,
mais 166 em relação a terça-
-feira, e o número de contactos
em vigilância pelas autoridades
de saúde desceu em 81, totali-
zando agora 19.618. O índice de
transmissibilidade (Rt) do coro-
navírus SARS-Cov-2 em Portu-
gal subiu ontem para os 0,93,
enquanto a incidência de casos
de infecção por 100.000 habi-
tantes nos últimos 14 dias des-
ceu para 51,0. As mortes nas úl-
timas 24 horas foram registadas
em Lisboa e Vale do Tejo (1), na
região Norte (1) e na região do
Algarve (2). Na região de Lisboa
e Vale do Tejo foram notificadas
167 novas infecções, na região
Norte 169 e na região Centro 41
(esta região acumula 119.124 in-
fecções e 3.016 mortos).�

“Drones” da Força
Aérea detectaram 
62 fogos florestais

Seis “drones” (aeronaves não
tripuladas - UAS) da Força Aé-
rea detectaram 62 fogos flores-
tais, num total de 97 missões e
395 horas de voo em 2020, a
partir de três bases no conti-
nente (Lousã, Mirandela e Beja).

Os dados foram ontem apre-
sentados pelo Chefe do Estado-
Maior do Comando Conjunto
para as Operações Militares, o
tenente-general Marco Serro-
nha, e o sub-chefe daquela es-
trutura de comando, o almi-
rante Nobre de Sousa.

As equipas específicas destes
sistemas UAS (cinco militares
cada), cujos meios serão incre-
mentados até 2022, vão pro-
gressivamente integrar elemen-
tos dos outros dois ramos das
Forças Armadas (Marinha e
Exército) para uma operação
mais abrangente e com mais
valências.

No ano passado, os “drones”
realizaram ainda três missões
de apoio ao Ministério do Am-
biente e da Acção Climática: seis
horas e meia de voos destina-
dos à monitorização de diques
de barragens e também a ex-
plorações pedreiras.

Neste momento, Portugal
tem à disposição seis aerona-
ves deste tipo, os Ogassa, qua-
tro do modelo 42N (descola-
gem convencional) e dois do

modelo VN (descolagem ver-
tical), fabricados pela empresa
portuguesa UAvision, da região
de Torres Vedras. Cada apare-
lho custa cerca de 300 mil eu-
ros e a sua autonomia de voo
varia entre seis a nove horas,
com um consumo de combus-
tível de 1,5 litros/hora.

Mas para a próxima época de
incêndios, entre 1 de Junho e 15
de Outubro, vão dedicar-se à
vigilância e detecção de fogos
florestais mais três “drones”,
num total de nove. Como novi-
dade, foi também anunciada a
integração de elementos da
Marinha e do Exército nas equi-
pas (cada uma com cinco ele-
mentos para pilotar, controlar,
fazer manutenção, etc.) que

operam estes sistemas UA – até
aqui um exclusivo da Força Aé-
rea, com o objectivo de aumen-
tar valências e ganhar eficácia
nas operações, segundo o te-
nente-general Marco Serronha. 

Aquele responsável e o sub-
chefe do Estado-Maior do
CCOM, instalado em Oeiras, o
almirante Nobre de Sousa, apre-
sentaram ontem a edificação e
emprego dos “drones” para 2021
– no Dispositivo Especial de
Combate a Incêndios Rurais
(DECIR) e no Dispositivo Inte-
grado de Vigilância e Detecção
de Incêndios Rurais, ambos da
responsabilidade da Autoridade
Nacional de Emergência e Pro-
tecção Civil, sendo o primeiro
coordenado pela GNR.�

Uma das bases dos “drones” está instalada na Lousã

Vigilância Número de aparelhos será reforçado e elementos
da Marinha e do Exército passam a integrar equipas

RELATÓRIO Quase metade
de 812 cidades mundiais anali-
sadas por uma organização in-
dependente ligada ao ambiente
(CDP) não tem planos para en-
frentar as alterações climáticas,
segundo um relatório divul-
gado ontem. 

O documento inclui 25 cida-

des portuguesas, 76% das quais
têm planos de adaptação, um
valor muito acima da média
global. Em relação ao total das
cidades que disponibilizaram
dados para o relatório verifica-
se que, embora 93% das cida-
des tenham declarado enfren-
tar riscos ambientais, 353 (43%)

delas não indicaram ter qual-
quer plano de adaptação.

A falta desses planos significa,
alerta a organização, que uma
população estimada em 400
milhões de pessoas na próxima
década vive em cidades mal
preparadas para enfrentar as
alterações climáticas.�

Cidades sem planos para fazer
face às alterações climáticas

D.R.



AVEIRO
Bombeiros Novos
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                              234 376 000
Posto Médico de Aveiro                 234 427 571
PSP                          234 400 290/234 302 510
Lusitania Gas - Gás Natural          800 200 157
ANADIA
TaxisTour                                            234 728 007
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
TaxisTour                                            234 728 007
ÍLHAVO
Bombeiros                                          234 320 120
Centro Cultural                                234 397 260
Centro de Saúde                              234 325 876
Centro táxis          234 085 244/969 209 355
GNR (Ílhavo)                                      234 330 010
GNR (Gaf. Nazaré)                           234 393 070
Parque Campismo (Barra)           234 369 425
MEALHADA
Bombeiros                                           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          808 200 157
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Bombeiros Voluntários                  256 682 122
CP                                                            707210220
EDP (avarias)                                   800 506 506
Hospital                    256 682 133/256 681 024
Serv. Municip. (avarias)256682762/256685007
Lusitania Gas - Gás Natural          808 200 157
OLIVEIRA DO BAIRRO - Oiã
TaxisTour                                            234 728 007
OVAR
Bombeiros Voluntários                   256 572 122
CP                                                          256 572 478
EDP (avarias)                                   800 506 506
GNR                                                      256 572 629
Hospital                                  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                  256 837 120
CP                                                            707210220
EDP (avarias)                                   800 506 506
GNR                                                        256 823 311
Hospital                                               256 837 500
PSP                                                       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
CP                                                            707210220
EDP (avarias)                                   800 506 506
GNR                                                       256 362 451
Hospital                                                256 373 819
PSP                                                      256 300 030
Serviços Municip. (avarias)            256 372 031
Lusitania Gas - Gás Natural          808 200 157

TELEFONES DE URGÊNCIA

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

234758889 / 965604849
Taxistour Anadia 234728007
Mérito Conforto Táxis 

234 098 398 / 917 218 187
Águeda
C.R. Táxis 234622642
Praça de Táxis 234624521

TaxisTour Agueda 234728007
Mérito Conforto Táxis 

234 098 398 / 917 218 187
Gafanha da Nazaré
Centro táxis 234085244
Praça de Táxis 234361235
Ílhavo
Táxis de Ilhavo 234322358
Mérito Conforto Táxis 

234 098 398 / 917 218 187
Oliveira de Azeméis
Praça Táxis 256682230
Oliveira do Bairro
Auto Táxis Messianicos

234758889 / 965604849
TaxisTour Oia 234728007
Mérito Conforto Táxis 

234 098 398 / 917 218 187

CINEMAS

TÁXIS

As actividades dos cinemas estão suspensas temporariamente.

*O Diário de Aveiro não se responsabiliza por eventuais alterações na programação

agenda  
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FARMÁCIAS

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 - Ala - Telef. 234423314
CASTELO DE PAIVA - Central - Telef. 255689310
EIXO - Simões - Telef. 234931114
ESPINHO - Grande Farmácia - Telef. 227319087
ESTARREJA - Sousa - Telef. 234842354
ÍLHAVO - Moderna - Telef. 234328222
LUSO - Nova - Telef. 231939106
MEALHADA - Brandão Suc. - Telef. 231202038
MURTOSA - Júlio Batista - Telef. 234865259
OLIVEIRA DE AZEMÉIS - Gomes da Costa
- Telef. 256682563
OLIVEIRA DO BAIRRO - Tavares de Castro
- Telef. 234748550
OVAR - Carmindo Lamy - Telef. 256572185
PRAIA DA BARRA - FARMÁCIA ANÇÃ CASTRO
- Avenida João C. Real, r/c - Telef. 234394493
SANGALHOS - São José - Telef. 234738157
SANTA MARIA DA FEIRA - Araújo - Telef. 256370990
SÃO JOÃO DA MADEIRA - Lamar - Telef. 256822232
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

Para encontrar os medica-
mentos que precisa, antes
de se deslocar à farmácia
ligue 1400 (gratuita 24h)
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Preencher os quadrados de 9x9 de tal forma
que cada linha, coluna e caixa contenha
números de 1 a 9 sem se repetirem Fa
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Horizontais - 1 – Argola; com asas. 2 – Cada uma das guerras
entre romanos e cartagineses; cidade Caldeia. 3 – Único; apelido
de autor de “Minas de S. Francisco”. 4 – Rebolam; semelhante. 
5 – Inundar. 6 – Classe, espécie; larvas em ferida de animais. 7 –
Demorei, atrasei. 8 – Imensidão; exaltais. 9 – Aceitar, concordar;
polícia nazi. 10 – Nota musical; residência de abade. 11 – Irascível;
oportunidade. 
Verticais - 1 – Seleccionar; país da África. 2 – Destino; investir. 
3 – No meio do sono; prendera com o laço. 4 – Respirar; bigorna
de ourives. 5 – Adoece; mafarrico. 6 – O tio americano; combate,
luta. 7 – Género de foca; oferece. 8 – Aguentara; deusa egípcia. 
9 – Relativo à boca; tempo de reunião de uma assembleia.

Carneiro - Carta do Dia: O Ere-
mita, que significa Solidão. Procure
a companhia das pessoas que ama,
que o sabem compreender como
ninguém. Cuide de si. Peça ao mé-
dico para fazer exames gerais.

Touro - Carta do Dia: O Louco, que
significa Excentricidade. Pode co-
nhecer um novo amor. Adote hábi-
tos mais saudáveis. Permaneça
jovem por muito tempo.

Gémeos - Carta do Dia: 6 de
Copas, que significa Nostalgia. Ten-
dência para sentir-se nostálgico. É
importante que se distraia. Para
perder uns quilinhos faça várias re-
feições ao dia e beba muita água.

Caranguejo - Carta do Dia: 8 de
Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. Uma relação pode
nascer através de uma troca de
olhares. Abra as portas à felicidade.
Dedique pelo menos uma hora por
dia apenas a cuidar de si.

Leão - Carta do Dia: 10 de Paus,
que significa Sucessos Temporá-
rios, Ilusão. O seu poder de sedu-
ção está em alta. Faça uma
declaração ao seu par. Cuidado
com as dietas muito rigorosas,
pode ficar anémico.

Virgem - Carta do Dia: 2 de Paus,
que significa Perda de Oportunida-
des. Cuidado com a opinião de
quem não é digno de confiança.
Possíveis indigestões. Evite fazer
refeições pesadas à noite.

Balança - Carta do Dia: Rei de
Ouros, que significa Inteligente,
Prático. Melhore o relacionamento
com os outros. Tendência para a
tristeza. Não se feche em si, desa-
bafe com alguém de confiança.

Escorpião - Carta do Dia: 3 de
Ouros, que significa Poder. Vai
viver momentos de puro roman-
tismo. Estará cheio de energia.
Faça mudanças em casa.

Sagitário - Carta do Dia: 2 de
Ouros, que significa Dificuldade, In-
dolência. Enfrente as suas dúvidas
com coragem. É a falar que as pes-
soas se entendem. Estará com a
energia em baixo. Repouse mais.

Capricórnio - Carta do Dia: O Sol,
que significa Glória, Honra. Está
numa ótima fase no amor. Já me-
recia ser feliz! Para que o cansaço
não se apodere de si durma, pelo
menos, oito horas por noite.

Aquário - Carta do Dia: 7 de Espa-
das, que significa Novos Planos, In-
terferências. Faça novos planos
com o seu par. Pense no futuro
com otimismo. Para fortalecer o
cabelo coma gérmen de trigo.

Peixes - Carta do Dia: 10 de Espa-
das, que significa Dor, Depressão.
Poderá sofrer uma desilusão a
nível sentimental. Acalme-se pois o
sol voltará a brilhar. Para purificar o
fígado tome chá de alcachofra.
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SOLUÇÕES PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÕES SUDOKU

184637259

973542618

652918374

321879465

546123987

897456132

768394521

435281796

219765843

Horizontais– Aro. Asado. 2. Púnica. Ur. 3.
Um. Namora. 4. Rolam. Tal. 5. Alagar. 6. Raça.
Uras. 7. Tardei. 8. Mar. Irais. 9. Acatar. SS. 10.
La. Abadia. 11. Iroso. Aso.
Verticais– Apuras. Mali. 2. Rumo. Atacar. 3.
On. Laçara. 4. Inalar. Tas. 5. Acama. Diabo. 6.
Sam. Guerra. 7. Otária. Dá. 8. Durara. Isis. 9.
Oral. Sessão.
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RTP 1
05:59 - Manchetes 3
06:30 - Bom Dia Portugal
10:00 - Cerimónias de Fátima 
- Missa, Bênção e Adeus à Virgem
12:59 - Jornal da Tarde
14:15 - Os Nossos Dias
15:15 - A Nossa Tarde
17:28 - Fatura da Sorte
17:30 - Portugal em Direto
19:00 - O Preço Certo
19:59 - Telejornal
21:00 - Marcelo Rebelo de Sousa 
- A Entrevista
22:00 - Joker
23:00 - 5 Para a Meia-Noite
01:00 - Ensaia Comigo...
02:30 - Aqui Europa
03:00 - De Lisboa a Estocolmo
03:15 - RTP Arena
03:45 - Televendas

RTP 2
05:43 - Lusitana Paixão
06:32 - Repórter África
07:00 - Espaço Zig Zag
11:15 - À Direita, na Foto
12:15 - Escola Noturna 
- Os Sonhos Nunca Dormem
13:00 - Biosfera
13:30 - Gente da Minha Rua
13:55 - Folha de Sala
14:00 - Sociedade Civil
15:00 - A Fé dos Homens
15:30 - Prazer de Criar
16:00 - Momentos Selvagens
16:59 - Espaço Zig Zag
20:30 - Tesouros da Europa
21:30 - Jornal 2
22:01 - Folha de Sala
22:10 - Norskov, Cidade Sombria
22:55 - Aqui Somos Todos Lázaros
00:10 - Cinemax
01:10 - Sociedade Civil
02:10 - Euronews

SIC
05:30 - Camilo, O Presidente
06:00 - Edição da Manhã
08:30 - Alô Portugal
10:00 - Casa Feliz
13:00 - Primeiro Jornal
14:45 - Linha Aberta
16:00 - Júlia
18:00 - Viver a Vida
19:15 - Êta Mundo Bom!
20:00 - Jornal da Noite
21:45 - Amor, Amor
22:45 - A Serra
23:45 - Tempo de Amar
00:00 - Amor, Amor 
- A História de Vanessa
00:45 - Passadeira Vermelha
02:00 - Original é Cultura
02:45 - Volante
03:15 - Advnce
03:30 - Televendas

TVI
05:45 - Os Batanetes
06:05 - Curious George
06:30 - Diário da Manhã
07:00 - Esta Manhã
10:00 - Missa - Cerimónias 
13 de Maio
13:00 - Jornal da Uma
14:48 - A Única Mulher
16:00 - Goucha
18:10 - Ver Pr'a Crer
19:00 - Cristina ComVida
19:57 - Jornal das 8
21:45 - Festa é Festa
22:30 - Bem me Quer
23:15 - Amar Demais
00:00 - Mulheres
01:15 - Chicago Fire
02:00 - Autores: Pedro Calapez
03:00 - Doce Tentação
03:30 - Fascínios
04:15 - TV Shop

TELEVISÃO

14 de Maio - sexta-feira
Mensais: Castelo (Vila Cã, Pombal); Abiúl (Pombal); Meirinhas
(Pombal; Tocha (Cantanhede) e Couto-Souselo (Cinfães).
Mensais (2.ª sexta-feira): Lourosa (Santa Maria da Feira); Guia
(Pombal); Fontinha (Águeda); Arrimal (Porto de Mós); Camarneira
(Porto de Mós); Segadães (Águeda) e Cinfães.
Semanais: Pombal (mercado); Trancoso (mercado); Marinha
Grande (mercado); S. João da Madeira (mercado); Sertã; Oliveira
do Hospital; Ansião; Avelar (Ansião); Lalim (Lamego); Oleiros; Pe-
nalva do Castelo; Porto de Mós e Avanca (Estarreja)
* Algumas feiras podem ainda estar a realizar-se de forma parcial

FEIRAS
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Economia / Empresas & Negócios

O lucro da Corticeira Amorim
caiu 19,7 por cento, para 16 mi-
lhões de euros, no primeiro tri-
mestre, em termos homólogos,
tendo as vendas recuado dois
por cento, para 199,6 milhões,
penalizadas pela pandemia e
pela desvalorização cambial.

“A actividade das unidades de
negócio continuou a ser con-
dicionada pelas medidas restri-
tivas implementadas por dife-
rentes países, com consequên-
cias profundas nas economias
e padrões de consumo globais”,
informou a empresa de Santa
Maria da Feira, em comunicado
enviado à Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários
(CMVM).

Salientando que a compara-
ção homóloga é feita “com ven-
das do primeiro trimestre de
2020 não afectadas por CO-
VID-19”, a empresa referiu que
“a evolução cambial teve tam-
bém um impacto desfavorável”,
sendo que, “excluindo este efei -
to, as vendas teriam sido em li-
nha com as do ano anterior”.

Até Março, a empresa com
sede em Mozelos reportou uma
queda homóloga de 10,2 por
cento do EBITDA (resultados
antes de impostos, juros, amor-
tizações e depreciações) con-
solidado, para 32,1 milhões de
euros, tendo o rácio EBITDA/
vendas diminuído de 17,6 para

16,1 por cento. “Apesar do efeito
favorável dos preços da cortiça
consumida”, esta evolução “foi
penalizada por um efeito cam-
bial desfavorável, menores ren-
dimentos da cortiça, redução
dos níveis de actividade e ‘mix’
de produtos menos favorável”,
sendo ainda “de salientar o au-
mento de preço de algumas
matérias-primas não cortiça e
a subida significativa dos custos
de transporte”.

A corticeira fez notar que,
“adicionalmente, há a conside-
rar que o primeiro trimestre de
2020 foi o que apresentou a
maior rentabilidade e o único
com crescimento das vendas, o
que condiciona significativa-
mente o comparativo com o
período homólogo deste ano”.

Numa análise por unidades
de negócio (UN), verifica-se que
todas registaram decréscimos
de vendas, com excepção das
UN Aglomerados Compósitos
(+9,5 por cento) e Isolamentos
(+17,5 por cento).

As vendas da UN Rolhas, que
representaram cerca de 70 por
cento da facturação consoli-
dada, foram de 140,5 milhões
de euros, menos três por cento
face ao período homólogo, “re-
flectindo uma redução dos vo-
lumes e uma alteração do ‘mix’
de produto, em consequência
da redução e mudanças nos pa-

drões de consumo de vinho”, e
também a desvalorização do
dólar.

Na UN Revestimentos as ven-
das recuaram 3,1 por cento, so-
mando 30,6 milhões de euros,
“penalizadas pelo encerramen -
to temporário de alguns clientes,
nomeadamente na Alemanha”.

A UN Aglomerados Compó-
sitos aumentou as vendas em
9,5 por cento, para 27,2 milhões
de euros, “impulsionada sobre-
tudo pela recuperação em seg-
mentos fortemente penalizados
em 2020 e pela normalização
do funcionamento da activi-
dade após as perturbações de-

correntes da implementação do
SAP (software de gestão)”. Ex-
cluído o efeito da desvaloriza-
ção do dólar, as vendas desta
unidade teriam subido 13,2 por
cento. “As ‘joint-ventures’ recen-
temente criadas - Amorim
Sports e Corkeen - e os novos
produtos e aplicações conti-
nuaram a mostrar um grande
dinamis mo, tendo contribuído
com vendas de mais de três mi-
lhões de euros”.

Quanto às vendas da UN Iso-
lamentos, cresceram 17,5 por
cento, para 3,5 milhões de eu-
ros, mas teriam progredido 18,6
por cento sem os efeitos cam-

biais. Beneficiaram “da recupe-
ração da actividade nos seus
mercados mais relevantes, no-
meadamente França, Portugal
e Itália”.

Analisando a rentabilidade
por unidades de negócio, a Cor-
ticeira Amorim salienta que o
EBITDA conjunto das UN Ma-
térias-Primas e Rolhas ascen-
deu a 28,8 milhões de euros,
tendo sido “impactado negati-
vamente pela subida do preço
das matérias-primas não cor-
tiça e dos custos de transporte,
bem como pelos menores ren-
dimentos de trituração”.

O rácio EBITDA/vendas re-

cuou dos 23,2 por cento do pri-
meiro trimestre de 2020 para
20,2 por cento.

Já a UN Revestimentos regis-
tou um EBITDA de 2,1 milhões
de euros (1,3 milhões no trimes-
tre homólogo), traduzindo “a
continuação dos esforços de
restruturação e de redução do
nível de ‘break-even’”, tendo-se
verificado uma diminuição dos
custos operacionais, apesar do
agravamento significativo dos
custos de transporte”.

A rentabilidade desta UN be-
neficiou ainda da redução do
preço de consumo de cortiça e
de uma evolução cambial mais
favorável, tendo o respectivo rá-
cio EBITDA/vendas subido de
4,1 para 7 por cento.

O EBITDA da UN Aglomera-
dos Compósitos cifrou-se em
1,3 milhões de euros (2,1 milhões
em 2020) e o rácio EBITDA/
vendas baixou para 4,9 por cen -
to (8,3 por cento no período ho-
mólogo), enquanto a UN Isola-
mentos “apresentou uma evo -
lução muito positiva no pe-
ríodo”, com uma subida do
EBITDA de 200 para 800.000
euros e uma expansão do rácio
EBITDA/vendas de 5,2 para
22,7 por cento, dado o “cresci-
mento robusto das vendas e
redução do preço de consumo
de cortiça”.

No final do mês de Março, a
dívida remunerada líquida da
empresa baixou 35 milhões de
euros, para 75,6 milhões de eu-
ros, face aos 110,7 milhões de
euros do final de 2020, “benefi-
ciando de uma evolução favo-
rável das necessidades de fundo
de maneio (8,4 milhões de eu-
ros) e de níveis de investimento
em activo fixo mais baixos (6,4
milhões). �

Pandemia fez cair o lucro 
da Corticeira Amorim
Santa Maria da Feira Registou-se uma descida de 19,7 por cento, para 16 milhões de euros, 
no primeiro trimestre, em termos homólogos. As vendas diminuíram em dois por cento

As vendas da Corticeira Amorim foram penalizadas pela pandemia e pela desvalorização cambial

SEVER DO VOUGA O ecos-
sistema do Vougapark tem vin -
do a crescer ao longo dos anos,
apresentando projectos em-
presariais com diferentes es-
tágios de desenvolvimento e
maturação. Apesar da grande
maioria das empresas traba-
lharem em áreas distintas,
mui tas conseguem comple-
mentar-se, podendo trabalhar
em conjunto para o desenvol-
vimento mútuo. 

Como tal, tendo em conta o
constante crescimento, e de

forma a potenciar-se uma a -
pro ximação entre as mais an-
tigas e as recém-chegadas em-
presas ao espaço, realizou-se
um “VougaPark Meet-up”, no
dia 21 de Abril, em formato vir-
tual, com vista à apresentação
de todas as empresas à comu-
nidade, de forma a que a partir
daí se pudessem dar a conhe-
cer e se potenciasse a criação
de parcerias, colaborações e
projectos comuns. Estes even-
tos são iniciativas fundamen-
tais para o desenvolvimento de

um ecossistema empreende-
dor dinâmico e coeso.

No “meeting”, conduzido pe -

la directora do Vougapark, An-
dreia Fonseca, estiveram pre-
sentes dezenas de represen-
tantes das várias empresas ali
sediadas, e foram apresenta-
dos os indicadores de cresci-
mento do ecossistema empre-
sarial ao longo dos últimos
anos.

No que tange ao número de
empresas que estão nesta es-
trutura desde a sua criação, em
2013, de momento o espaço
encontra-se com 85% de ocu-
pação, somando um total de

38 empresas em 2020, que
mesmo durante a pandemia
acolheu mais cinco empresas,
revelando ser uma boa opção
de trabalho para esta nova rea-
lidade.

António Coutinho, presiden -
te da Câmara Municipal de Se-
ver do Vouga, que acompa-
nhou esta iniciativa, refere que
o Vougapark tem conhecido
um grande crescimento devido
à qualidade das infra-estrutu-
ras existentes, com uma oferta
de serviços às empresas de
grande valia e que o espaço
também tem os recursos hu-
manos necessários a um bom
apoio aos empresários e aos
empreendedores. Adianta ain -
da que “estamos num pro-

cesso de crescimento com a
captação de novas empresas
que mensalmente nos conta-
tam para ali se instalarem, o
que é um sinal claro e inequí-
voco que estamos no bom ca-
minho”.

As novas empresas geram
no vos postos de trabalho, e se-
gundo os indicadores apresen-
tados o crescimento foi cons-
tante, empregando em 2020
um total de 155 pessoas. O vo-
lume de negócios destas em-
presas atingiu o valor recorde
de 9,26 milhões de euros, qua -
se duplicando o do ano ante-
rior. No que concerne às ex-
portações, conseguiu superar
o valor de um milhão de euros
em 2020.�

Vougapark dinamiza “Meet up” 
com as empresas do ecossistema

Vougapark manteve-se em
acção durante a pandemia

D.R.

D.R.
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A segunda jornada
pós-desconfina-
mento das compe-
tições não equipa-

radas a profissionais disputou-
se durante o último fim-de-se-
mana e são vários os clubes da
região que continuam em gran -
de destaque. De todas as provas
que incluem formações avei-
renses, apenas uma não é lide-
rada por emblemas da região,

sendo que alguns continuam
sem conhecer a derrota. 

No sector feminino, o Es-
gueira/Aveiro/Sarifer, que não
jogou no fim-de-semana, lidera
a Zona Norte sem derrotas, sen -
do que o mesmo acontece na
Zona Norte C da 2.ª Divisão Fe-
minina com a Sanjoanense (na
foto), que, ao vencer fora o Ga-
fanha, por 53-40, lidera com seis
triunfos em outros tantos jogos.

No sector masculino já não
há formações invictas nas pro-
vas que envolvem equipas da
região. Contudo, o Illiabum li-
dera a Zona Norte da Proliga,
depois de no passado sábado
ter recebido e imposto a pri-
meira derrota na prova ao Des-
portivo da Póvoa. O clube ilha-
vense está muito próximo de
confirmar, matematicamente, a
presença no “play-off”, que, nu -

ma primeira fase, será dispu ta -
do pelas quatro melhores e qui -
pas da Zona Norte. Sangalhos
e Sanjoanense também estão
na luta por um lugar no “top 4”.

Na 1.ª Divisão Masculina, o
Bei ra-Mar/AAUAv regressou à
competição com uma vitória
sobre o Club5 Basket, por 66-
51, que lhe permite manter a li-
derança da Zona Norte Centro,
à frente do Illiabum “B”, que re-
gressou às vitórias (70-61) no
“derby” com o Galitos/Clínica
Dr. Semblano. 

Na 2.ª Divisão, o Anadia/FIT-
NEST – UT continua, após mais
uma vitória, na liderança da
Zona Norte D, à frente do Ga-
fanha. Na Zona Norte B, a Es-
cola SLB de Oliveira de Azeméis
sofreu uma nova derrota, pelo
que “caiu” para o terceiro lugar.

Arrancou a Taça Nacional
O fim-de-semana basquete-

bolístico ficou ainda marcado
pelo arranque da VI Taça Na-
cional de Seniores, que conta
com a presença do GiCA/Isol-
palv, no sector masculino, e do
ENESSE, no feminino. O clube
aguedense estreou-se a vencer,
ao passo que o emblema de Oli-
veira de Azeméis arrancou com
uma derrota.

Confira, em baixo, todos os
resultados do fim-de-semana e
as classificações actualizadas. �

Proliga
Zona Norte

Illiabum-CD Póvoa                           74-69
Vasco Gama-Sangalhos               77-89

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P

Illiabum 10 9 1 852-695      19

CD Póvoa 9 8 1 769-664      17

Sangalhos 9 4 5 689-709      13

Sanjoanense 8 3 5 595-591      11

Sampaense 8 3 5 589-644      11

Ginásio 7 2 5 517-603         9

Vasco Gama 8 0 8 561-698         8

Galomar 3 2 1 245-213         5

Próxima jornada (15/ e 16/05)
Sanjoanense-Galomar, CD Póvoa-
Vasco Gama, Sangalhos-Ginásio,
Ginásio-Galomar, Sangalhos-CD
Póvoa e Illiabum-Sanjoanense.

1.ª Divisão Masculina
Zona Norte Centro

Académico-Olivais                           55-74
Illiabum “B”-Galitos                          70-61
Club5 Basket-Beira-Mar/AAUAv51-66

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P

Beira-Mar/AAUAv10 8 2 703-648      18

Illiabum “B” 10 7 3 650-636      17

Olivais 9 7 2 701-594      16

Galitos 8 5 3 535-511      13

Académico 9 4 5 590-575      13

Club5 Basket 8 4 4 515-528      12

Ovarense “B” 9 2 7 613-628      11

GRIB 11 0 11 683-870      11

Próxima jornada (15/ e 16/05)
Galitos-Club5 Basket, Ovarense
“B”-GRIB, Illiabum “B”-Olivais,
Galitos-Académico.

1.ª Divisão Feminina
Zona Norte

Maia Basket-Coimbrões             55-47
Académico- CD Póvoa                 72-42
CAD Coimbra-CLIP Teams      76-71

Classificação
J V D PM-PS           P

Esgueira 9 9 0 749-365      18

CLIP Teams 9 7 2 591-511      16

Maia Basket 9 6 3 463-473      15

Académico 7 4 3 418-374      11

Ovarense 9 2 7 463-623      11

CD Póvoa 8 2 6 423-535      10

CAD Coimbra 7 2 5 388-441         9

Coimbrões 6 0 6 253-426         6

Próxima jornada (15/ e 16/05)
CLIP Teams-Ovarense, CD
Póvoa-Esgueira, Académico-
Coimbrões e CAD Coimbra-Maia
Basket.

2.ª Divisão Masculina
Zona Norte B

Salesianos-CLIP Teams                65-60
A Aroso-Beira-Mar Sub/22      66-58
FC Gaia-Maia Basket “B”            87-57
CLIP Teams-SLB Ol. Azeméis 65-50

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P
FC Gaia 8 7 1 588-465      15
Juvemaia 8 7 1 615-541      15
SLB Ol. Azeméis 10 5 5 679-660      15
UAA Aroso 10 4 6 597-623      14
CLIP Teams 8 4 4 497-482      12
Salesianos 9 3 6 509-566      12
Maia Basket “B” 8 2 6 503-609      10
Beira-Mar Sub/227 2 5 460-502          9
Próxima jornada (15/ e 16/05)
FC Gaia-Salesianos, Juvemaia-
Salesianos, Maia Basket “B”-
Beira-Mar Sub/22 e FC Gaia-CLIP
Teams.

Zona Norte D
Gafanha-Conimbricense            47-42
Guarda Basket-Anadia                 36-76

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P
Anadia 7 6 1 478-360      13
Gafanha 6 4 2 374-324      10
Académica Sub/226 3 3 386-338          9
Conimbricense 6 2 4 276-322         8
CAD Coimbra 5 2 3 269-268         7
Guarda Basket 4 0 4 168-339         4
Próxima jornada (15/ e 16/05)
Gafanha-CAD Coimbra e
Académica Sub/22-Guarda Bas-
ket.

2.ª Divisão Feminina
Norte C

Académica-AD Vagos Núcleo39-90
Gafanha-Sanjoanense                  40-53
NDA Pombal-ASSSCC                 55-56
ASSSCC-GiCA                                      69-57

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P
Sanjoanense 6 6 0 420-260      12
ASSSCC 5 5 0 293-246      10
Gafanha 6 4 2 327-290      10
GiCA 6 3 3 344-334         9
NDA Pombal 7 2 5 384-445         9
Académica 7 0 7 307-492         7
AD Vagos Núcleo5 1 4 303-311         6
Próxima jornada (15/ e 16/05)
ASSSCC-NDA Pombal, GiCA-
Gafanha e Vagos-Académica.

Taça Nacional de Seniores 
Masculinos - Zona Norte B

GiCA-Guarda                                        80-70
GD Bolacesto-FIDES                     62-72

Classificação
                                                J     V   D         PM-PS           P
GiCA 1 1 0 80-70             2
FIDES 1 1 0 72-62             2
Guarda 1 0 1 62-72             1
GD Bolacesto 1 0 1 70-80             1
Próxima jornada (15/ e 16/05)
Guarda-GD Bolacesto e FIDES-GiCA.

Taça Nacional de Seniores 
Femininos -Zona Norte B

B. Condeixa-ENESSE                     68-24
Folga: GD Bolacesto.

Classificação
J V D PM-PS           P

B. Condeixa 1 1 0 68-24             2
ENESSE 1 0 1 24-68             1
GD Bolacesto 0 0 0 0-0                 0
Próxima jornada (15/ e 16/05)
B. Condeixa-GD Bolacesto. Folga:
ENESSE.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÕES

Clubes aveirenses 
continuam em 
grande evidência

D.R.

O Pavilhão do Clube do Povo
de Esgueira, em Aveiro, será
palco, no próximo domingo, da
Fase Inter-Distrital do Skills,
competição que vai juntar as
melhores equipas de cada es-
calão das Associações de Bas-
quetebol de Aveiro, Viseu e
Guar da.

Oliveirense (Sub/12 masculi-
nos), Esgueira (Sub/12 femini-
nos), Oliveirense (Sub/14 mas-
culinos), GiCA (Sub/14 femini-
nos), Illiabum (Sub/16 mascu-
linos), Galitos (Sub/16 femini-
nos), Oliveirense (Sub/18 mas-
culinos) e Sanjoanense (Sub/19
femininos) são as equipas filia-
das na Associação de Basque-
tebol de Aveiro que estão apu-
radas para esta fase, depois de
terem ultrapassado duas fases,
a primeira no clube e a segunda
a nível distrital. 

Sessão de formação
para juízes

Recorde-se que, face à pan-

demia da COVID-19, a Federa-
ção Portuguesa de Basquete-
bol (FPB) decidiu criar o cir-
cuito nacional de Skills, que
tem várias etapas.

Nesse sentido, amanhã, pela
21 horas, o Conselho de Arbi-
tragem da FPB irá realizar uma
sessão de formação, em for-
mato “webinar”, para todos os
juízes indicados pelos respec-
tivos CAD’s para participarem
na Fase Nacional dos concur-
sos de Skills.

A formação será assegurada
pelo árbitro internacional Pau -
lo Marques e contará com a
participação do Director Téc-
nico Nacional, Nuno Manaia.

O órgão federativo anunciou
também no seu “site”, que, bre-
vemente, serão publicados do-
cumentos técnicos sobre os
concursos de Skills no Portal
de Arbitragem, de modo a que
todos os interessados possam
ter acesso a todas as regras
aplicáveis. �

Pavilhão do Esgueira 
recebe a Fase 
Inter-Distrital do Skills

Joana Soeiro, base internacional portuguesa que se for-
mou no Gafanha, ajudou o Benfica a sagrar-se, pela pri-
meira vez, campeão nacional. No terceiro e decisivo jogo
da final da Liga Skoiy, o conjunto lisboeta derrotou o
União Sportiva, por 73-76, sendo que Joana Soeiro apon-
tou mesmo os últimos cinco pontos da sua equipa. A
base, que já tinha sido pratagonista na conquista da Taça
de Portugal, acabou o encontro com 14 pontos, 10 assis-
tências, 4 ressaltos e 2 roubos de bola. FOTO: FPB|SPORTFLASH

Joana Soeiro ajuda Benfica
a vencer a Liga Skoiy



Hugo Filipe Santos

A Direcção do Beira-Mar, presi -
di da por Afonso Miranda, conti -
nua a apostar na estruturação
e profissionalização do clu be.
Ontem, em conferência de im-
prensa, anunciou Pedro Morei -
ra como o novo director do fu-
tebol sénior. 

Aos 37 anos, o ex-jogador do
Beira-Mar, emblema que repre-
sentou durante dez temporadas
- cumpriu 250 jogos pelos “auri-
negro”, que não abandonou
aquan do da sua queda da II
Liga à II Divisão Distrital -, vai
viver um novo desafio no his-
tórico clube aveirense, após um
convite que, con ta, “muito sin-
ceramente, não estava à es-
pera”. Pedro Mo rei ra assumiu
que, após o mes mo, se seguiu
“um caminho lon go até poder
estar aqui sen ta do”. 

“Sei dos desafios
que me esperam”

“Sinto-me lisonjeado por ter
sido a primeira escolha da Di-
recção. Sei dos desafios que me
esperam. Uma função nova pa -
ra a qual estou motivado, até
por o clube que é e o que repre -
senta para mim. Independente -
mente de ter estado ausente
cerca de ano e meio/dois anos,
nunca fiquei afastado totalmen -
te, porque dez anos a jogar não
são dez dias e é impossível que-
brar essa ligação umbilical que
tinha com o clube”, começou
por afirmar Pedro Moreira du-
rante a sua apresentação. 

“Estou aqui de corpo e alma,
ciente de tudo o que me espera
no futuro, das coisas boas e das
coisas más, tenho consciência
disso, do que é o futebol”, pelo
que o antigo jogador, que é (e
sempre foi) muito acarinhado
pelos sócios e adeptos do Beira-
Mar, deixou uma garantia: “Po-
dem contar comi go naquilo
que precisarem, no que ideali-
zam para o futuro do clube. Só
faria sentido estar aqui se esti-
véssemos em sintonia...”, vin-
cou. 

“É a pessoa certa 
e da nossa confiança”

Afonso Miranda não foi parco
nos elogios efectuados ao novo

director do futebol sénior. “É
com muita honra, orgulho e sa-
tisfação que temos aqui o Pedro
ao nosso lado. Não tenho dúvi-

das absolutamente nenhumas
sobre esta decisão. É a pessoa
certa e da nossa confiança. A
sua integridade é das coisas que

mais prezamos nesta Direcção.
O Pedro tem um percurso ima-
culado, sério, e neste meio, que
é o futebol, que o Pedro co-
nhece bem, esta característica
é fundamental para esta Direc-
ção... ser uma pessoa séria e ín-
tegra”, afirmou o presidente.

Continuando na sua explica-
ção do porquê da escolha do
antigo lateral-direito, Afonso
Miranda acredita que, também
“pela ligação que tem ao clube”,
Pedro Moreira é a pessoa certa
para o cargo. “Vem reforçar a
identidade e a mística que se
tem perdido nos últimos anos”,
e, prossegue o presidente, terá
a capacidade de “mostrar aos
jogadores e às pessoas que en-
trarem neste clube o que é o
Beira-Mar, o que foi o Beira-
Mar e a importância que o clu -
be tem na cidade e a forma co -
mo as pessoas têm que estar
aqui dentro”. 

O conhecimento de Pedro
Moreira no que toca ao futebol
também foi destacado. “Co-
nhece particularmente bem
este campeonato, assim como
conhece muita gente no futebol,
e, portanto, dá-nos essa garan-
tia de contactos, de conheci-
mento. O Pedro estará a for-
mar-se, como está esta Direc-
ção e este clube, que, como to-
dos sabemos, está num mo-
mento de renovação e de rees-
truturação em todos os aspec-
tos, e a sua integridade e capa-
cidade de trabalho, que eu sei
que tem e sempre demonstrou
neste clube, são para nós o mais
importante”, enaltece.

“‘Braço armado’ 
da Direcção”

Pedro Moreira, no regresso
ao Beira-Mar, será “a pessoa
responsável pelo futebol sé-
nior”. “Vai ser o ‘braço armado’
da Direcção, o nosso ‘braço di-
reito’. Se nós fossemos todos
profissionais e se houvesse aqui
uma estrutura super-profissio-
nal, o Pedro assumiria aqui
duas funções: a de director des-
portivo e ‘team manager’. Co -

Afonso Miranda, durante a
conferência de imprensa,
deixou a garantia de que a
nova época ainda está por
delinear, pelo que nomes de
treinadores e jogadores que
possam estar a ser associa-
dos ao Beira-Mar não pas-
sam de especulação. “Há
uma estrutura que está a
ser feita. Vamos fechar um
orçamento e só depois
disso é que vamos olhar
para jogadores e trei-
nadores. Até lá é
tudo especulação”,
garante o presi-
dente, que afirmou
a importância de
se “orçamentar
com cabeça”, para
que não seja dado
“um passo maior

do que a perna”. “Estrutura,
estruturar” são palavras uti-
lizadas frequentemente por
Afonso Miranda nas suas
intervenções... “Não vale a
pena ambicionar subir para
o Campeonato de Portugal,
para a Liga 3, para a II Liga
se não tivermos a base soli-
dificada. Daqui a três anos
esperamos estar aqui com
uma estrutura profissional
para olhar para cima, mas

sem sair de lá mais. Não
vale a pena andarmos

aqui aos altos e bai-
xos”, explicou o res-

ponsável, vincan -
do, por isso, a im-

portância de ha-
ver “uma estru-
tura forte” no
Beira-Mar. �

Presidente garante que ninguém foi contactado
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Nelson Oliveira ascende ao terceiro lugar na Volta a Itália
O ciclista Nelson Oliveira (Movistar), que ontem chegou integrado no pelotão, subiu
uma posição na geral da Volta a Itália. Com cinco etapas disputadas, o anadiense está
na terceira posição, a 48 segundos de Alessandro de Marchi (Israel Start-Up Nation). Desporto

Pedro Moreira é o novo director 
do futebol sénior do Beira-Mar
Estrutura O regresso do antigo capitão de equipa ao clube, no qual sempre foi muito 
acarinhado pelos sócios e adeptos, é uma aposta forte da nova Direcção “auri-negra” 

Pedro Moreira e Afonso Miranda estão em sintonia no que ambicionam para o futuro do Beira-Mar

“Uma descida 
nunca é
benéfica”

Pedro Moreira foi convi-
dado a prenunciar-se so-
bre a descida de divisão,
um desfecho que, confes-
sou, não estava à espera.
“O nome do Beira-Mar e a
sua história falam por si.
Muito sinceramente, eu e
o resto dos adeptos e só-
cios não estávamos à es-
pera que ao fim de dois
anos da subida dos distri-
tais aos nacionais voltás-
semos a cair nos distritais.
Obviamente que foi uma
surpresa”, reiterou. 
Pa ra o novo responsável
do futebol sénior, que terá
uma palavra forte na es-
colha do treinador e joga-
dores, é tempo de “levan-
tar a cabeça e arregaçar as
mangas”, para que seja
possível “voltar a colocar
o clube nos nacionais”,
ainda que saiba que a
“margem de erro é curta”.
“Quero ajudar a que no
futuro não voltemos a ter
estes dissabores”, acres-
centou Pedro Moreira.
“Uma descida nunca é be-
néfica. No meio da des-
graça, a vantagem que o
Beira-Mar tem é que ain -
da há pouco tempo pas-
sou por este campeonato.
Minimamente já estará
adaptado”. Quanto ao fu-
turo, o caminho está tra-
çado: “Vamos esperar um
Beira-Mar competen te, a
fazer jus à sua história, a
entrar em todos os jo gos
com o objectivo de os ga-
nhar (...) e de alcançar a su-
bida de divisão”, concluiu
Pedro Moreira, que será
profissional do clube pelo
menos durante o man da -
to de três anos da actual
Direcção. Entra em fun-
ções no próximo dia 1. �
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mo estamos em crescimento e
não faz sentido numa estrutura
destas, o Pedro está aqui a casar
as duas funções. É o ‘braço ar-
mado’ da Direcção, com a res-
ponsabilidade absoluta, obvia-
mente partilhada com a Direc-
ção, que terá a decisão vincu-
lativa”, explicou ainda o presi-
dente.�
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Saúde e Bem-Estar

Aasma é uma doença que afeta cerca
de 150 milhões de pessoas em todo o
mundo. Em Portugal, estima-se que
atinja mais de meio milhão de pes-

soas. Trata-se de uma doença respiratória cró-
nica, resultante de um estreitamento brônquico,
que pode ocorrer de variadíssimas circunstân-
cias. Basicamente, se há um estreitamento das
paredes dos brônquios, o ar irá ter mais dificulda -
de em entrar e sair dos pulmões, levando a que a
capacidade respiratória seja comprometida.

Pedir a uma pessoa asmática sedentária para
realizar uma simples caminhada de 30 minutos
faz aumentar o receio de uma crise.

O broncodilatador, também apelidado de
“bombinha”, é muitas vezes utilizado pelas pes-
soas com asma, aquando da prática de um qual-
quer exercício. Os inaladores deverão somente
ser utilizados antes do exercício, em situações
excepcionais, sempre com orientação médica
ou, claro, em situação de SOS.

Muitas pessoas com asma têm medo de prati-
car exercício físico devido à sua condição. No
entanto, há cada vez mais evidência de que este

receio é um mito. Um estudo avaliou 300 pa-
cientes brasileiros e australianos com padrões
moderados a graves, em que todos recebiam tra-
tamento adequado ao grau de severidade da
asma. Concluiu-se que aqueles que eram seden-
tários tinham um risco de crise 80% mais elevado
por comparação aos pacientes que praticavam,
pelo menos, meia hora de exercício físico mode-
rado por dia. Além disso, quanto mais comorbi-
dades o paciente tinha, como obesidade, o risco

de complicações aumentava. Claro que o receio
das pessoas asmáticas praticarem exercício tem
fundamento, uma vez que, quando submetidas
a exercícios intensos, poderão desenvolver um
broncoespasmo. O problema é que, quanto mais
sedentárias, menos condicionadas fisicamente
estão, logo qualquer atividade mais intensa, como
por exemplo subir umas simples escadas, poderá
levar a um broncoespasmo. O que poderemos
sugerir é que vão aumentando gradualmente a

intensidade e os volumes de treino, privilegiem
locais húmidos e quentes e as pausas entre exer-
cícios deverão ser obrigatórias.

Assim, na dúvida entre ficar no sofá com medo
de uma crise asmática, ou praticar nem que seja
30 minutos de caminhada, sem dúvida que a se-
gunda opção é a mais importante para melhorar
a qualidade de vida. �

Este artigo foi escrito ao abrigo 
do novo Acordo Ortográfico

Asma não tem que ser sinónimo de sedentarismo

Nuno Troia
Mestre em Ciências 
do Desporto
Personal Trainer

O Mundo de Nuno Troia

Exercício 1 Exercício 2

Exercício 3 Exercício 5
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PROGRAMA PARA
AS DUAS PRÓXIMAS SEMANAS 

Durante a próxima quinzena, iremos alte-
rar um pouco a metodologia de treino
que temos vindo a  realizar. Assim, iremos
trabalhar em circuito, realizando 5 séries
do circuito que se segue.

Exercício 1: 20 repetições +10’’ isomé-
trico + 20 rep.+10’’ iso. de agachamento
com elevação do calcanhar
Exercício 2: 15 repetições de flexões com
20’’ em prancha isométrica no final
Exercício 3: 15 repetições de prancha ab-
dominal com elevação da bacia e joelho à
frente alternado
Exercício 4: 15 repetições de tríceps dips
ou com a ajuda de uma cadeira realizar
tríceps
Exercício 5: 45’’ jumping jacks

Exercício 4
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Várias centenas de adeptos
concentraram-se, na noite de
terça-feira, na rotunda da Pon -

te-Praça, bem no centro da ci-
dade de Aveiro, para festejar a
conquista do 19.º título de cam-

peão nacional de futebol do
Sporting Clube de Portugal,
com o lançamento de fogo-de-

artifício, muitas buzinas e cân-
ticos.

Poucos minutos após o apito
final do encontro entre Sporting
e Boavista, que os “leões” ven-
ceram por 1-0, a rotunda da
Ponte-Praça, que se tornou no
espaço predilecto para os avei-
renses festejarem conquistas
desportivas, encheu-se de

adep tos sportinguistas, assim
como as principais artérias da
cidade. 

As condições climatéricas ad-
versas não impediram os “le -
ões” de Aveiro de festejarem,
pela noite dentro, um título
mui to saboroso do clube lis-
boeta, que há 19 anos não er-
guia o troféu. �

MARÉS

Porto de Aveiro
Preia-mar às 04h54 e às 17h09
Baixa-mar às 10h37 e às 23h01

Porto da Figueira da Foz
Preia-mar às 04h35 e às 16h50
Baixa-mar às 10h32 e às 22h55
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OVAR Ana Paula Jardim ven-
ceu o Prémio Literário Glória
de Sant’Anna com o livro “Rou-
pão Azul”, conquistando uma
distinção no valor pecuniário
de 3.000 euros, anunciou on-
tem a organização.

Esta é a 9.ª edição do prémio,
que visa distinguir “o autor do
melhor livro de poesia editado
no corrente ano”, e que, pela
primeira vez, além de Portugal,
abrangeu outros países e re-
giões lusófonas.

Segundo a jurada Otília Mar-
tins, o livro vencedor revela
“uma grande mestria de escrita
e uma notável audácia de aná-
lise”, segundo comunicado en-
viado à agência Lusa.

“‘Roupão Azul surpreende,
não como um primeiro livro de
poesia, mas como uma indis-
cutível obra com peso próprio
e uma visão nova, servida por
uma linguagem firme, segura,

magistralmente colada a uma
prospecção impiedosa das re-
lações humanas”, segundo Otí-
lia Martins, referindo que a au-
tora “será, por certo, um nome
a reter”.

Otília Martins, da Universi-
dade de Aveiro, salienta “a co-
ragem da editora, Guerra e Paz,
que, em tempos tão adversos e
penumbrosos, não hesita em
apostar na publicação de poesia
e de autores cujo nome e valor
estão ainda por desvendar”.

Além da portuguesa Otília
Martins, o júri foi constituído
pelos professores e ensaístas
Lassalete Borges (Portugal),
Ana Mafalda Leite (Moçambi-
que), Teresa Moure (Espanha)
e Andrea Paes (Portugal).

Os oito finalistas ao prémio
foram os portugueses João Luís
Barreto Guimarães, José Luís
Peixoto, Samuel F. Pimenta, An-
dré Osório, Maria José Quintela

e Ana Paula Jardim, o moçam-
bicano Francisco Guita Jr. e o
galego José António Lozano.

Segundo o Grupo de Acção
Cultural de Válega, no concelho
de Ovar, que promove o galar-
dão em colaboração com filhos
de Glória de Sant’Anna, poetisa
que morreu em Junho de 2009,
aos 84 anos, “a cerimónia de
entrega do prémio não se rea-
liza”, devido às “exigências da
pandemia”.

O prémio inclui ainda uma
gravura original, de uma série
de retratos de Glória de Sant’-
Anna, da autoria de Rui Paes.

Glória de Sant’Anna estreou-
se em 1951, com “Distância”,
tendo publicado dez outros tí-
tulos. Em 2010 foi editado “Gri-
toacanto”, que reúne a sua poe-
sia escrita entre 1970 e 1974.

Glória de Sant’Anna publicou
também três livros de contos e
dois romances. �

Ana Paula Jardim vence Prémio 
Literário Glória de Sant’Anna

Título do Sporting também
foi festejado em Aveiro
Campeão Várias centenas de pessoas “invadiram” as principais artérias da cidade
após a vitória que permitiu ao Sporting “sagrar-se” campeão

Adeptos leoninos 
saíram à rua na noite
de terça-feira para 
festejar a conquista 
do 19.º título nacional
do Sporting
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