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NO PRÓXIMO SÁBADO, 11 DE JUNHO

Montanheiros realizam
24 horas de aventura

SÁBADO | 04.JUN.05

HOJE

PSD apresenta candidato
à Câmara de Angra
O presidente do PSD/Açores,Victor Cruz, apresenta hoje,
pelas 20h30, o candidato social-democrata à Câmara Municipal
de Angra do Heroísmo nas eleições autárquicas de Outubro
próximo, Carlos Costa Neves.
A PARTIR DE 6 DE JUNHO

BCA oferece 25 euros
a bebés açorianos
O BCA oferece 25 euros a todos os bebés dos Açores
na abertura de uma Conta Poupança Nova Geração, assim
como um saco especialmente desenhado para os seus mais
jovens clientes.
Todos os titulares da Conta Poupança Nova Geração até
31 de Dezembro de 2005, que possuam um plano de reforços
periódicos especíﬁco, ﬁcam ainda habilitados ao sorteio de um
cheque de viagem no valor do saldo da conta.
EM ANGRA

Nova Loja TMN
no Alto das Covas
As lojas Frijoc, em parceria com a TMN, abriram, no
passado dia 31 de Maio, mais uma loja TMN nos Açores,
situada no Alto das Covas, em Angra do Heroísmo.
Aberto também à hora de almoço, o espaço dispõe de
uma área de exposição de 50 metros quadrados, com todas
as referências de telemóveis TMN.
A nova loja inclui ainda um espaço destinado aos clientes
empresariais da ilha Terceira.
INTERIOR DA ILHA será palco de um “Triatlo Aventura” e de uma “Prova de Orientação”

“Os Montanheiros”, em conjunto
com a Câmara de Angra, organizam no próximo ﬁm-de-semana
a prova “24 Horas no Limite”, no
interior da ilha.
A Sociedade Espeleológica
“Os Montanheiros” volta a
realizar este ano, com o apoio
da Câmara Municipal deAngra
do Heroísmo, a prova “24
Horas no Limite”, composta
por diferentes actividades
desportivas em comunhão
com a natureza, no próximo
sábado, 11 de Junho.
A prova incluirá um“Triatlo
Aventura”, na manhã de sábado, com início junto ao Pico
Alto, em que um membro da
equipa faz uma descida em

rappel, o segundo faz corrida,
e o terceiro ciclismo, e uma
“Prova de Orientação”, na
tarde de sábado, com início
junto à Lagoa do Negro/Gruta
do Natal.
No ﬁnal das actividades,
terá lugar um convívio para
todos os participantes.Aqueles que o quiserem poderão
ainda montar acampamento e
pernoitar no local, podendo
participar no passeio pedestre programado para o dia
seguinte, na encosta da Serra

de Santa Bárbara.A caminhada
será aberta ao público em
geral,com concentração junto
à sede d’ “Os Montanheiros”,
a partir das 9h00.
As equipas deverão ser
constituídas por pelo menos
três participantes, podendo
os interessados proceder à
inscrição da sua equipa na
sede da associação, durante
a próxima semana.
Todas as provas terão um
tempo máximo para serem
efectuadas, a partir do qual
haverá lugar a penalizações.
O “espírito ecológico” estará sempre presente, pois os
participantes serão alvo de
penalizações por actos de
desrespeito ao meio ambiente
que possam causar.
Na Sexta-feira dia 10,
pelas 21h00 horas, será feito um breeﬁng às equipas
participantes, na sede d’ “Os
Montanheiros”, onde serão
detalhadamente explicadas as

ATÉ 13 DE JUNHO
actividades a desenvolver.
A associação espera uma
boa participação, tal como
aconteceu em anos anteriores,
prometendo um ﬁm-de-semana rico em aventura.
PASSEIOS
Subordinado ao tema “Trilhos de Lava,Veredas do Passado”, o programa anual de
caminhadas d’“Os Montanheiros” prevê ainda a realização
de cinco passeios no interior
da ilha, designadamente a 19
de Junho, 17 de Julho, 14 de
Agosto, 18 de Setembro e 2
de Outubro.
Os interessados em participar deverão levar farnel, assim
como calçado impermeável e
confortável. Com grau de diﬁculdade e extensão variáveis,
as caminhadas incluem sempre
uma forte componente de
aventura, embora sejam acessíveis a todos os que queiram
participar. di

“AS MUDANÇAS DO CLIMA”

Centro sobre a Europa
inicia programa de actividades
O Centro de Informação
Europe Direct da Universidade dos Açores iniciou ontem
o seu programa de actividades
com uma sessão subordinada
ao tema “As Mudanças do
Clima”. Apresentada por
Eduardo Brito de Azevedo, a
aula teve lugar na Escola Secundária de Angra, no âmbito
da Semana Verde 2005, que
decorreu durante a última
semana em toda a Europa.
O objectivo foi sensibilizar

os mais novos para as mudanças climáticas que estão a
ocorrer no planeta devido à
acção do Homem.
Um concurso de redacção
sobre a Europa e outro de
papagaios ilustrados com motivos europeus, destinados às
escolas do 1º e 2º ciclos, são
outras das iniciativas que o
Centro de Informação deverá
levar a cabo.
O programa de actividades
prevê ainda a realização de

um concurso de desenho nas
escolas primárias e de um concurso de fotograﬁa intitulado
“A Europa Por Uma Lente”,
destinado a jovens estudantes com idades entre os 12
e os 15 anos, cujas melhores
fotograﬁas serão integradas
numa exposição colectiva
a inaugurar no Parlamento
Europeu.
O Europe Direct pretende
ainda desenvolver, de 1 a 15 de
Setembro, Oﬁcinas de Verão,

sobre a arte e música europeias, arquitectura na Europa,
fauna e ﬂora.
Visitas a zonas demarcadas
para a produção de vinho destinadas a jovens estudantes,
mini-cursos sobre apicultura,
acções de sensibilização para
uma alimentação saudável e
a promoção do voluntariado
entre os mais novos são outras
das actividades programadas
pelo Centro de Informação
Europe Direct. di

República em exposição
no Museu da Graciosa
A exposição “Implantação da República” pode ser vista até
ao dia 13 de Junho no Museu da Graciosa, numa iniciativa que
conta com o apoio do Museu da República, de Lisboa.
Outra exposição, esta de cartoon, “Ecoturismo e Humor”,
está patente ao público até meados deste mês no Centro
Cultural da ilha Graciosa, e de 14 a 30 no Museu daquela ilha,
numa iniciativa da Ecoteca da Graciosa, com o apoio do Museu
e da Câmara Municipal de Santa Cruz.
Ainda em Junho, o Museu da Graciosa vai promover, no dia
26, pelas 22 horas, no Centro Cultural, um concerto de saxofone e piano, com Hugo Marinheiro e Svetlana Pylypets, numa
iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal.
Finalmente, está programado para 30 de Junho, pelas 22
horas, na Praça Fontes Pereira de Melo, um concerto por
uma banda ﬁlarmónica, no âmbito da animação de Verão, numa
iniciativa conjunta do Museu e da Câmara Municipal de Santa
Cruz da Graciosa.
DURANTE SEIS MESES

Dez jovens europeus
estagiam na Região
O director regional da Juventude, Emprego e Formação
Proﬁssional, Rui Bettencourt, recebe, na próxima segunda-feira,
pelas 10 horas, em Ponta Delgada, o segundo grupo de dez
jovens europeus que vão estagiar nos Açores ao abrigo do
Programa Eurodisseia, da Assembleia das Regiões da Europa.
Oriundos das regiões da Valónia, Rhônne-Alpes, FrancheComté,Valência, Catalunha e Adjara (Geórgia), os jovens vão
frequentar, durante um mês, o curso de Língua e Cultura
Portuguesas, administrado pelo Departamento de Línguas e
Literaturas Modernas da Universidade dos Açores, iniciando
depois um estágio prático de cinco meses, em empresas e
instituições, em diferentes locais do arquipélago.
A adesão demonstrada pelos serviços públicos e empresas
privadas açorianas, ao disponibilizarem ofertas de estágio em
variados sectores, tem contribuído para uma boa execução do
programa e para a manutenção de uma imagem de qualidade
dos Açores nas diversas regiões europeias, segundo refere o
director regional.
Para o segundo semestre de 2005, ainda é possível aceitar
candidaturas de jovens açorianos (naturais ou residentes) que
queiram realizar um estágio proﬁssional numa das regiões da
Europa, uma vez que o Programa Eurodisseia se baseia na
reciprocidade de atitudes e compromissos.

