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É Notícia
É NOTICIA
Hoje em Aveiro

oanicoowv~osoo~i-

CENTRO DE FOTOGRAFIA-

NASIOGIMTÓNICO está a
funcionar Qualquer pessoa

Trilhos da Teria agendou para
hoje, pelas 21 horas, mais uma
sessão de video para vlajantes. Será exibidoofilmeTen
Canoes”, de Rolf de Heer com
entrada IMe. Entretant~ aqui
pode ser visitadaaexposlção
de fotografia dedicada à Noriega ‘11-ie mountains are calling and 1 must go’~ Para ver
até Outubro.

pode ali dirigir-se para entregar livros ou procurar os que
precWa.

01 CONGRESSO INTERNACIONAI. de Música Electroacústica de Aveiro realza-se
entre hoje e dia ao deste mês.

A MUL11DADOS. NA FORCA.
está a dinamizar tail banco
de livros escolares Os ideressados devem dirigir-se ao
espaço ou enviar os pedidos
de manuais por e-mau (multi-

DECORRERÁ DE HOJE A 22
DESTE MÊS. na Escola Superénciaintemacionalsubordinada ao tema Neuroplastici-

CENTRO SOCIAL PAROGUIAI. DA VERA CRUZ promove, amanhã, uma festa
com música dos anos 8a Zé
Gabriel anima a festa, que começa pelas n3o hora

~

O MUSEU DEAVEIRO tem
abertas inscrições para Ofidnas de Verão. Decorrem esta
semana, para crianças dos 5
aos ia anos, entre aslo e as
1230 horas, e de tarde, das
14 às 17 horas, Informações
234423297.

rope-direct-aveirog.aevaeu
AADASCA informa que as
suas colheitas de sangue
deste més se realizam nos
dias 23 e 30 (entre asi6eas
ao horas) e nos dias 19 e 26
(entre as 9 e as 13 horas).
“CONVERSA DE FOTOGRAFIA’~ no dia IS, no Espaço
Biscoito, pelas 19.30 horas,
com Iiennano Noronha ~ o
autor do projecto “Avei-enses’~ um dos seleccionados
para a exposição europeia
CreArt 2015, na Áustria

05 AMIGOS DAFOTOGRAFIA tém patente uma exposição no Europe DirectAveira
Para ver até ao dia 30.
O FORUM AVEIRO celebra o
seu 17? aniversário oferecendo oseu parque de estadonarnento entre as 20 eas
24 horas, durante os meses
de Setembro e Outubro.

‘tIIGRAÇÃOa batalha de
quem procria Iberdade” é o
tftiilo da palestra que o Cento
de hifom’iação Etrope Dfrect
de Aveiro promove no pósima ria 24, com a participação da italara Federica Guida,
fomiada em relações internacionais (17 horas, Rua Visconde da Granja h*noações
965 003189 e electrónico eu-

dados@muWdados.com).

Amanhã

FORMAÇÃO EM MARKETING politico e sondagens
eleitorais está a decorrer na
universidade de Aveio~ promovido pela UNAVE Assessões decorrem em horário
pós laboraL

sendo palestrante Alberto
Sout~ responsável pela piotecção i~e dados do Banco
Er.a-opeó de lrwestimentos.
Nos próximos dias

dor de Saúde da Universidado de Aveiro, ripa confe-

dade e Linguagenyt

os novos desafios na piotecçãode dados pessoai&~

OGRUPOETNOGRAFICOe
Cénico das Barrocas, no ámbitodo seu 34° aniversário,
tem previstas várias actividades até ao dia 27 deste nt
Para amaniiã está agendada
a actuação do Coral vera
Cruz e do Orfeão de Vagos,
dirigido pelo professor António Barros. na Praça da RepúNica, pelas 21.30 horas.
OROTARYCUJBDEAVE1RO organiza amanhã no Hotel
ImperiaL pelas 20.30 horas, a
palestra “A União Etropeia e

“TUDO ISTOÊFADO”éo
nome do espectáculo de
dança contemporânea que
sobe ao palco do Estaleiro
Teatral dias ase 26 e ainda 2
e3de Outubro, sempre às
a3o horas. Coreografia e direcçãode ClaudineiGarda
ACAMARA MUNICIPAL DE
AVEIRO organiza, nos próximos dias 25. aSea7,as Jornadas do Património, este
ano dedicadas ao tema Património Industrial eTécnico’t
Para mais informações, contactar o Museu da Cidade de
Aveiro pelo telefone 234406

48seenlailmuseucidade

@cm-aveirapt

Na região...
CUCA ROSETA apresenta no
Centro Cultural de lIiavo~ no
próxb~o dia 26.0 seu novo
trabalho, RiÚ’~O espectácujo começa às 22 horas,
PROGRAMA DE GQIASTICA
DE MANUTENÇÃO +50 já
recomeçou em Estarreja. em
nove e<~jlpamentos da fieguesia, Os interessados devem fazer as respectivas risalções.
EM ILHAvO está adecorrera
Semana da Maior Idade, até
dia 20.
O MUSEU DE OVAR tem patente, até cria ao, a exposição
“A cdecção’~ na Casa da
Praça. que consiste numa
mostra de pintura, escultura.
fotografia ou cerâmica
OU CICLO DE PALESTRAS
r~4dlca-esplritas estáadecorrer até dia 24, flO Centro
de Cultura Espírita Mar de
Esperança, em Ihavo.
ASIBUOTECA MUNICIPAL
DE ILHAVO está a celebrar o
seu ia” aniversário com um
programa de actividades que
decorre até dia ao, bem
como uma Feira do Livro, que
se realiza até dia 24, com novidades editoriais a preços
especiais
-

1

tuadano Ribeiro da Ladeira,
em Salreu), ‘umaTarde na
Qtinta’t

DELEGAÇÃO DISTRITAL da
Casa do Professor agendou

‘PORTUGAL ei VESPERAS
DAS INvAS&5 FRANCE

Douro, com muitas visitas

Inscrições e informações
SAWe cvolução de un~i
234373230 Ou 963767425.
rues Militares Portugueses”
são as duas exposições que
ADANCENTER tem abertas
podem ser apreciadas até ao ‘as Inscrições para novas tur
próximo dia 27, no Casino do mas de ballet, contemporã,
Lusa
neo, Np hop, salsa. kizonta,
entre outros ritmos Todas as.
AS lENHAS DE 5. JORGE,
modalidades podem ser ex
nis. JOÃO DA MADEIRA,
pertolentadas.
promoven~ até ao próximo
dia 25 o programa Termal034.0 AIMOÇO-CONVIVIO
Senbr’~de salideetermados antigos combatentes da
li~mo.
Guiné irá decorrer no dia 3 de
Outubro. em Fátima, Os inte
ressados (que podem inscre
ver familiares) devem con
tactar através dos telefones
966003293 e 23218392~

ESTÃOADECORRER. durante esta semana, dias i6, 17
eiS, as inscrições na Academia de Saberes- universi-

ARIA ACADEMIA tem aber
tas Inscrições para crianças:
Yoga, Dança. Pintura a óleo.
redesign de~roupa, Tai-Chi,
Inglês. Apoio ao Estudo.
Para adultos: Tai-Chi, Yoga,
Pilates, Pintura a óleo, Artes
Decorativas, Informática, In’
glês e Costura Mais infor
mações 234028181, ou na
morada R. António José

dado SéniordeAveiro, para
novos associados. Há muitas

Aveira

•

Inscrições

Cordeiro N. 12, na Forca, em

áreas disponfreis.
FORMAÇÃO EM REIXITradIcionai - Nível 1- por donativo
anónima Será no dian Outubro,em Aveiro. Informações
e inscrições www,rodrigobe
laracom ou 926425817.
ASTARTTEATRO tem inscrições abertas paraoprósimo
ano lectivo, paraTeatroe Ex-

pressão ciramática, para alanACERCIESTA promove amanhã, a partir das 14 horas, na
sua Quinta Pedagógica (si-

para os dias Lfl as um pas
selo ao coração do Alto

ças, jovens eadultos.È possivel experimentar uma aula
Mais kiformsçõescbudiastat
@gmaitcom,TInt 964272948
ou 1h Start-teatra

AOMA-OFICINA DEMO
SICA DE AVEIRO tem Inscri
ções abertas para o novo ano
escolar Mais informações
pelo telefone 234o2037&

A ESCOLA DO “AMARRA
AO CAIS-Clube de Natação”
tem abertas inscrições para
aulas de ensaio e aperfeiçoarTlento. para crianças, adultos
e bebés decorrem aos finsde-semana Mais informa
ções através dos números de
telefone 962706298
e/ou glBzB7s8o, ou em
wwwamarra-ao-cais,pt.

Os eventos dci região!
www eventosoveiro com

O eventosaveiro.com é uma plantoforma onde podes ivulgar
os 1
eventbs gratuilamente e consultor a agenda digna
mais wmplea da região de Avewo

Co ocamos à tua disposição:
DMAgoção de evehtos:
- Cobertura de Jentos;

-

Banners publitilários,
Newsletters polrocinado&

