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Este jornaleA

O Tribunal Administrativo de Aveiro ordenou o fecho parcial da fábrica de Azeite Alcides
Branco & C?, no Luso, mostrando-se sensível “aos relatos de maus cheiros” Página 12 Universidad

AEVA acreditada pelo
Serviço Voluntário

vei 1

Mamoas do Taco já
podem ser visitadas
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Governo recusa cortes
Primiro-ministro esteve, ontem, na Vista Alegre, em Ilhavo Página 13

Europe Direct
expôe seis obras
de 28 cartoonistas
Aveirof P5

Rui Rio defende
um debate sério
sobre regionalização
Politica 1 P19

CRESSO’

A El3 2,3 João Afonso promove no proximo dia
flum fc.sdval com cariz sdidário. Página 3

UE
CONSULTE O NOSSO FOLHETOI

O,79€iKg \ 0,99€ iICg

o. 0,39€’ Kg

22 DE ABRIL DE 2016 SEXTA4EiRA 0,70 EUROS

Fundador \driasso Lutas (1925-2011) DirectorAdnano CaIIé Locas Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras

ir Vale 1,20 C
nos postos bp
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Veja como na
coluna do ofertas

FÁBRICA -DE AZEITE VA~ Meia Maratona Ria de Aveiro vai
juntar mais de i.ooo atletas paa

da III Divisão de Voleibol P29FECHAR PARC~ALMENTE Aveiro acolhe fase final nacional
sol destrói antibiótico
em aquacultura,
dizem investigadores
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Delegado do IEFP diz
que é preciso “forte
formação de base”

A 4.0
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Bosch vai recrutar
vários engenheiros
Pelo pais 1 P27

Todos os dias os melhores preços 0,39€ 1 Lt 0,99€ iKg
salvo ‘uplura de slock
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Livro “Memórias de Girão Pereira” lançado amanhã
• A obra sobre a vida de José Girão Pereira, presidente da Câmara Municipal

A~4’ ~ de Aveiro durante quase 20 anos e falecido em 2015. é apresentada amanhã,pelas is horas, no salão nobre dos paços do concelho.

AEVA acreditada pelo Serviço Voluntário
Europeu Associação para a Educação e Valorizaçâo da Região de Aveiro prepara-se para acolher seis voluntários

To s as organizações sem fins
lucrativos (ONG’s. instituições
de caridade, IPSS, associações

de voluntariado) que actuam
em qualquer contexto, seja ele
social, ambiental, artistico ou

mesmo cultural, podem ser preendidas entre os 17 e os 30
acreditadas para receber vo- anos Latadas que podem che
luntários. com idades com’ garaos l2mesesequecontam

Novo Astro Sports Tourer

com detalhes de classe superior:

STAND JUSTINO
loro Induatriol de Toboeiro -3800-055 Aveiro
1,11. 234 300878 ‘919771646
E-mau, vendos@stond’justino.com
www.slondjustlno.com

tN.n.’I,n,ll09-voledoGrov’3750.Oó4A900dodecima
Teu. 234660711’ Teta,,. 918 214689
t-moa: vendos@.tandM,sIblo.com
www.stóndiustino.coni

PORTAS ABERTAS

21 a23 de ABRIL
Visite-nos também

na Feira de Março
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Estadas podem chegas aos ‘2 meses e são financiadas

com flnanciamcnto e cober
tora integral das despesas por
paste da União Europeia Aco
Ilier um voluntário europeu
toma-se, assim, uma mais’valla
pata uma organização selo fins
lucrativos, uma vez que alia à
interculturalidade os factores
entusiasmo, inovação, partilha,
design e troca de ideias, entre
outros bencílcios O Programa
da Comissão Europeia foi cria
do para os jovens fazerem vo
luntariado no extedoç sem eras
to~c poderem trazerbenelicios
para a comunidade de acolhi
mento, com o desenvolvi

monto dc actividades, devendo
todas as otganizaçocs envolvi’
das num projecto do Serviço
~k’Iuntado Europeu (SVE) pos’
suir uma acreditação do SVE
Deste modo,a ALVA ‘Associa’
ção paxa a Educação e MaIo11’
zaçãodallegiãodcAveünpos’
suindo,então,oLLP’SVEOiar
ter com validade até 2021, e a
exemplo dos tres (altimos anos,
vai, novamente, submeter um
pr~ecto pata acolher mais seis
voluntários, de nacionalidade
italiana,espanhola,alemã,aus’
triaca, francesa e polaca, já a
partir dc Outubro.
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GESTÃO DE RESíDUOS DE DEItAS - GESTÃO DE RESIDUOS ltlDUSTltlAlS
GESTÃO DE RESIL’UOS TECI 4 SI’ 1 0505

COMPRA DE SUCATA TRANSPORTE DE MERCADORIAS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE SANEAMENTO
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