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A urbanização “Quinta do Eucalipto”, situa-se entre a Fonte do Bastardo e o Porto Martins, numa zona
de matos, faias e eucaliptos.
Excelente localização, a 7 minutos da cidade da Praia da Vitória, beneﬁcia do microclima do Porto Martins
e da proximidade das suas zonas balneares, goza de excelentes vistas e estando próxima de vias importantes
está suﬁcientemente afastada para garantir privacidade e qualidade de vida.
Desenvolvida em concha, a urbanização “Quinta do Eucalipto”, procura fomentar a vivência comunitária,
dispondo de amplos espaços verdes e equipamentos colectivos, que complementam a oferta habitacional,
a excelentes preços.
Se pretende terminar o seu dia de trabalho e refugiar-se na quietude da natureza, com todas as comodidades de uma urbanização bem dimensionada e integrada, então a “Quinta do Eucalipto” é a resposta às
suas aspirações.
Contactar Emanuel Barbosa | Telefone 295 904 990

Programa de Iniciativa Comunitária
INTERREG III B
Espaço / Açores / Madeira / Canárias
Projecto CLIMAAT_II (03/MAC/2.3/A5)
PREPARAMOS TODO O TIPO DE FESTAS, CASAMENTOS, BAPTIZADOS,
ANIVERSÁRIOS, ETC, ETC...
Segunda a Sexta-feira, Prato do Dia, 2 pratos diferentes
Preço: 5,00 euros - inclui bebida e café
Ao Domingo Self-Service - ao Almoço ou jantar com 3 a 4 pratos diversos,
pão com ou sem alho, saladas, bebidas, sobremsa e café.
Preço: 10 euros - adultos. 8 euros - crianças
Aberto todos os dias com o seguinte horário:
das 12H00 às 14H30 e das 18H00 às 23H00
Rua da Graça, 19 E- Praia da Vitória
Tel: 295 54 28 84 - Tm: 914 380 880
E-mail: o_sitar@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (04/CLIMAAT2)
Assunto: consulta sob forma de anúncio público para contratação de serviço especializado
Enquadramento: De acordo com os objectivos preconizados no projecto CLIMAAT_II (03/MAC/2.3/A5) desenvolvido no âmbito do PIC INTERREG_IIIB, Açores, Madeira
e Canárias, levase ao conhecimento dos interessados que a entidade Chefe de Fila do
referido projecto, A Associação
Para o Estudo do Ambiente Insular (AEAI), pretende contratar, em regime de pagamento por avença, o serviço de assessoria ﬁnanceira e de contabilidade geral e analítica, sem
horário ﬁxo mas com garantia de manutenção diária no centro operacional, e elaboração
dos correspondentes relatórios ﬁnanceiros, pelo período de seis meses renováveis até ao
término do projecto ou de outros subsequentes.
Perﬁl requerido e condições preferenciais:
Licenciatura em Gestão, membro da Câmara dosTécnicos Oﬁciais de Contas. Experiência
em procedimentos InterregIIIB. Disponibilidade imediata.

ESTÁGIO
No âmbito do Programa ESTAGIAR L, destinado a integrar a jovens recém licenciados
ou ﬁnalistas de licenciatura, a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo abre inscrições
para receber candidaturas deste programa, com o objectivo de ampliar a base de dados
de proﬁssionais que futuramente poderão participar em projectos nas áreas de Formação
Proﬁssional, Direito, Gestão e Serviços Administrativos/Financeiraos, entre outras.
As candidaturas, através da entrega do Curriculum Vitae, serão aceites até 12 de Agosto
de 2005, às 17hs. na sede desta Associação Empresarial.
Angra do Heroísmo, 4 de Agosto de 2005.
A Direcção da CCAH
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Elementos requeridos para a proposta:
Os interessados deverão apresentar, para além de um curriculum vitae, uma proposta
de preço de avença mensal, e cópia de documentos relevantes susceptíveis de contribuir
para a avaliação da proposta.Admite-se o recurso a uma entrevista em caso de necessidade
de apuramento entre propostas.
Admite-se ainda a anulação da presente consulta no caso dos montantes excederem o
cabimento orçamental previsto no projecto.
Prazo para entrega das propostas: três dias a contar da data da publicação do
presente anúncio.
Endereço para envio das propostas:
Coordenador do Projecto CLIMAAT_II
Apartado 356,
9701- 904 Angra do Heroísmo

