
DIRECTOR

António Granjeia

DIRECTORA ADJUNTA

Oriana Pataco

JORNAL DA BAIRRADAJORNAL DA BAIRRADA 
Semanário

10 de Fevereiro de 2011

Quinta-Feira

Ano LIX • N. 2091

0,90 Euro (IVA 6% incluído)

 |  234 740 390 Telefone ·  234 740 399 Fax ·  Urbanização O Adro ·  Bloco 5 ·  Apar t.  121 ·  37 70 - 909 Oliveira do Bairro ·  w w w.jb.pt| 

PUB

  PASSATEMPO JORNAL DA BAIRRADA

Oliveira do Bairro
Grupo Levira 
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a bom ritmo
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Águeda
Câmara aprova 
loteamento 
do Parque do 
Casarão por 5 
milhões de euros
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Bairrada
19 estrangeiros 
ilegais 
identificados e 2 
detidos em mega-
operação da GNR

última

Matou pai da neta com 5 tiros

“Dia Maior” emociona Bispo

∑ Filha da vítima, de 4 anos, presenciou crime, que ocorreu no Parque do Rio Novo, na Mamarrosa, na manhã 

de sábado. Autor confesso do homicídio do advogado Cláudio Rio arrisca pena de 8 a 16 anos. 

“Que eu saiba merecer a comunidade que vós sois.” Com estas palavras encerrou 

o bispo de Aveiro, D. António Francisco, a Visita Pastoral à freguesia de Oiã.
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O que representa para si 
o Jornal da Bairrada?

ardo, aproveitando o 
heiro que já existe”.
Mesmo que a escola fe-

e, o edifício fica e depois 
mos de o rentabilizar”, 
ere o autarca, justifican-
a intervenção na escola. 
roveita ainda para dar 

mo exemplo o que acon-
ceu à pré-escola que, 
je em dia, é utilizada 
o Grupo de Escuteiros 
Óis do Bairro. No mês 
Abril, a freguesia rece-
o Encontro Nacional de 
cuteiros.

Outros apoios. Para 
m da escola primária, 

unta de Freguesia apoia 
mbém o Centro Cultural 

Rancho local.
Temos de aposta r 
is no Centro Cultural”, 
anta Henrique Lamei-
has. Com a chegada do 

ação
a

“A Mulher na República” 
foi o primeiro de uma série 
de seminários que a Uni-
versidade Sénior da Curia 
(USC) vai realizar até Junho. 
O arranque da iniciativa para 
assinalar o centenário da Re-
pública decorreu na quarta-
feira, dia 10.

Isabel Nobre Vargues, di-
rectora do Teatro Académico 
Gil Vicente, foi a orado-
ra convidada para falar de 
como a mulher viveu, lutou 
e conquistou durante a Re-
pública. Considerou o século 
XX como o período da mu-
lher e do feminismo “devi-
do aos grandes momentos” 

se assinalou o primeiro Dia 
Internacional da Mulher.

Seminários. “A Mulher 
na República” foi o primeiro 
de um conjunto de seminá-
rios que se vão realizar até 
Junho.

Diferentes olhares sobre a 
República vão ser dados a co-
nhecer a partir, de 17 de Maio, 
onde se falará sobre “O Patri-
mónio Religioso e a Repúbli-
ca”, com Miguel Duque, do-
cente e restaurador.

“A República como ética e 
como regime. O caso de An-
tónio José de Almeida”, é o 
terceiro seminário, agendado 

Veja como participar na página 6.
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Temos bilhetes para a 

maior comédia do ano. 

No Teatro Aveirense 

de 17 a 19 de Fevereiro. 
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