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Ribau Esteves reconduzido
na presidência da CI
Região de Aveiro
José R ibau Esteves,
presidente da Câmara de
Aveiro, foi reeleito presidente do Conselho Intermunicipal da CI Região
de Aveiro (CIRA). A eleição do presidente e dos
vice-presidentes, para o
mandato 2013/2017, realizou-se no dia 29 de outubro, na sua sede, em
Aveiro, com a presença
de todos os 11 presidentes
das Câmaras Municipais
associadas.
Esta foi a primeira reunião do Conselho Intermunicipal (a entidade
que sucede na nova Legislação – Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro – ao anterior Conselho Executivo), do presente mandato
autárquico, tendo sido então eleitos, por unanimidade, o presidente, José
Ribau Esteves (Aveiro);
e os vice-presidentes,
Joaquim Batista (Murtosa) e António Coutinho
(Sever do Vouga).
O Conselho Intermunicipal também deliberou
sobre o Secretário Executivo Intermunicipal, sen-

do que essa proposta será
apresentada para deliberação à Assembleia Intermunicipal, órgão com
competência legal para
tomar essa decisão e logo
que esteja feita a sua instalação, cujo procedimento está já em curso.
O Conselho Intermunicipal da CI Região de
Aveiro reitera a sua aposta no crescimento da cooperação intermunicipal e
da Região de Aveiro, dando seguimento aos muitos projetos e parcerias
em curso, conquistando novas oportunidades,
num exercício que quer
realizar com o crescente envolvimento das forças vivas e da cidadania
da Região de Aveiro.
A próxima reunião do
Conselho Intermunicipal
será realizada no dia 25 de
novembro, em Vagos.
A CIRA integra 11 municípios da região de Aveiro:
Águeda, Anadia, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa,
Oliveira do Bairro, Ovar,
Sever do Vouga e Vagos.

AVEIRO

EFTA amplia espaço de restauração
Com vista a imprimir uma nova
dinâmica ao seu espaço de restauração, a EFTA - Escola de Formação Profissional em Turismo
de Aveiro ampliou a sala do resturante, bem como a cozinha adjacente, que permitem aos seus alunos
(nomeadamente do curso técnico
de restauração, variante de cozinha-pastelaria e variante de restaurante-bar) praticarem em contexto
real os conceitos que aprendem nas
salas de aula.
A sala de refeições, agora bastante maior, também criou condições
para uma maior abertura deste espaço à comunidade, que ali pode almoçar ou até jantar (por reserva).
No jantar que marcou a abertura da nova sala, na quarta-feira, dia
30 de outubro, os convidados foram presenteados com um Creme
de cenoura com maçã royal gala
e amêndoa tostada; Carpaccio de
bacalhau com compota de cebola
roxa, bouquet de alfaces e redução
de madeira e mel; Desfiado de cabrito com duo de purês e espinafres; e uma Panacota de baunilha
em sopa de cenoura e laranja.
Os vinhos escolhidos, da região
da Bairrada, foram, o branco Encontro 2012 100 % bical (da Quinta do Encontro) e o tinto Frei João
2009.
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