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Endesa e Câmara
de Gouveia ajudam
230 alunos carenciados

Diário de Viseu leva os
seus leitores às vindimas

Material escolar Acordo entre a Endesa e a Câmara Municipal beneficiou mais
de 230 alunos de famílias carenciadas do município, no início do ano lectivo
INICIATIVA Não há Festa da
Vindimas sem experimentar as
vindimas propriamente ditas.
E o Diário de Viseu quer levar
os seus leitores a vivenciar um
momento único, numa das
seis quintas (Quinta de Reis,
Quinta de Lemos, Quinta Vinha Paz, Quinta da Falorca,
Quinta da Turquide e Quinta
Pedra Cancela) que aceitaram

o desafio de abrir as portas já
este sábado.
Na visita guiada a uma das
quintas, os participantes encontram uma prova de vinhos,
uma merenda típica da vindima no Dão e, claro está, a
vindima.
Veja na edição de hoje como
pode participar nesta iniciativa. |

ATEC forma técnicos
especialistas em Viseu

Nuno Ribeiro da Silva, director-geral da Endesa Portugal, e Luís Tadeu, presidente da Câmara de Gouveia, entregaram material

A Endesa, empresa de produção de electricidade, e a Câmara Municipal de Gouveia
celebraram um acordo para
realizar uma acção social que
visa apoiar mais de 230 alunos
do ensino básico de famílias
carenciadas do município.
Graças a esta iniciativa, os alunos entre os 6 e os 11 anos, re-

ceberam manuais e materiais
escolares para o início do ano
lectivo.
A entrega de manuais e do
material escolar teve lugar anteontem, numa cerimónia que
contou com a presença do director-geral da Endesa em
Portugal, Nuno Ribeiro da
Silva, e do presidente da Câ-

mara de Gouveia, Luís Tadeu.
Esta parceria tem como objectivo combater o abandono
escolar e promover a igualdade de oportunidades. Os responsáveis da Endesa sinalizam, aliás, a importância deste
contributo, na medida em que
contribui para apoiar as camadas mais jovens de um conce-

lho do interior do país.
Nuno Ribeiro da Silva, director-geral da Endesa Portugal,
afirmou, que “é fundamental
que se concertem esforços no
sentido de apoiar os mais jovens nos concelhos do interior
do país, que tanto têm sido fustigados pela desertificação ao
nível demográfico”. |

Douro Azul compra Atlântida e investe
seis milhões no futuro paquete
CAPITAIS PRÓPRIOS A
Douro Azul vai pagar 8,7 milhões de euros, com capitais
próprios, pelo Atlântida e vai
investir seis milhões de euros
para transformar o ferryboat
em navio de cruzeiros, disse à
agência Lusa o presidente da
empresa.
"Na sexta-feira, a Douro Azul
passará um cheque de capitais
próprios. A Douro Azul tem capitais próprios suficientes para
adquirir este navio e está neste
momento a negociar com três
bancos portugueses o finan-

ciamento [de seis milhões para
obras de remodelação]. Estou
convencido que dos três bancos teremos notícias positivas
a muito curto prazo", afirmou
Mário Ferreira.
A adjudicação do navio à
Mystic Cruises, do grupo
Douro Azul, vai ser formalizada na sexta-feira, anunciou
à Lusa fonte dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo
(ENVC).
O navio foi construído nos
ENVC, por encomenda do Governo dos Açores, que depois

o rejeitaria em 2009 devido a
um nó de diferença na velocidade máxima contratada.
De acordo com Mário Ferreira, o ferryboat vai regressar
a Viana do Castelo, aos estaleiros da West Sea, subconcessionária dos ENVC para a intervenção que o vai transformar num navio de cruzeiros,
com 105 metros de cumprimento e capacidade para 156
passageiros e 100 tripulantes,
Orçada em seis milhões de
euros, a intervenção deverá
demorar um ano, estimando a

Douro Azul que a embarcação
esteja a "navegar a caminho do
Brasil na primeira semana de
Outubro de 2015".
A remodelação incidirá, sobretudo, nos dois pisos actualmente destinados ao transporte de veículos, que serão
transformados em quartos de
luxo e suítes.
A zona técnica, explicou,
"não será tocada" por estar dotada de equipamentos "altamente evoluídos, mais apropriados para um paquete do
que para um ferryboat". |

CURSO Para potenciar a ofeta de técnicos especializados
na área da metalurgia e metalomecânica ao tecido industrial
de Viseu, a ATEC – Academia
de Formação está a desenvolver em parceria com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional um Curso de Especialização Tecnológica em
Tecnologia Mecatrónica.
Com esta formação, a ATEC
visa essencialmente promover
a inserção profissional dos jovens desempregados através
da sua requalificação e, adicionalmente, contribuir para que
as empresas encontrem regio-

nalmente colaboradores com
conhecimentos técnicos necessários para acompanhar a evolução tecnológica empresarial.
Os cursos de especialização
tecnológica são formações,
pós-secundárias, não superiores, que visam conferir uma
qualificação profissional de nível 5, com a duração aproximada de um ano. Estas formações têm uma forte componente prática.
O público-alvo dos CET são
jovens entre os 18 e 35 anos.
O curso terá início a 6 de
Outubro nas instalações do
IEFP, em Viseu. |

Sandra Santos é a nova
coordenadora da Agim
NOMEAÇÃO A Agim – Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial
tem nova coordenadora. Sandra Santos, de 33 anos, assumiu o cargo no passado dia 9.
Licenciada em Comunicação
Social, está na Agim desde
Março de 2013, sendo até
agora responsável pelo Gabinete de Comunicação e Eventos.
O convite para assumir as
responsabilidades como coordenadora partiu da Direcção
da Agim. “Fiquei lisonjeada
pelo convite e grata pela confiança e reconhecimento do

Sandra Santos

meu trabalho e dedicação na
Agim”, afirma Sandra Santos,
que garante empenho ao novo
desafio que tem pela frente. |

