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AVEIRO

Encontro debate 
estratégias
de inclusão
Educação Ribau Esteves realçou o projecto “Habilitar” 
como “uma oferta complementar única na construção 
de uma sociedade mais solidária

A Associação Pais e Amigos
Habilitar (APAH), em parceria
com o Centro de Desenvolvi-
mento Infantil Diferenças e a
Associação Cinco Sentidos,
pro moveu, no passado sábado,
um encontro formativo subor-
dinado ao tema “Inclusão e
Aprendizagem”. 

A cerimónia de abertura con-
tou com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal de
Aveiro, Ribau Esteves, e do pre-
sidente da APAH, António Viei -
ra Nunes que, desde logo, des-
tacou o impacto do encontro,
medido pelo “elevado número
de inscrições”, bem co mo a im-
portância da presença do pre-

sidente da Câmara, co mo sinal
de compromisso com o objec-
tivo “Aveiro Município Inclu-
sivo”. 

“A APAH surgiu como ins-
trumento activo desse proces -
so transformador, quer pelas
terapias com crianças, quer pe-
las acções formativas e de sen-
sibilização da comunidade pa -
ra a realidade das perturbações
do neurodesenvolvimento”, re-
feria o dirigente. 

Ribau Esteves reforçou o
compromisso “Aveiro Municí-
pio Inclusivo” com os valores
da cultura e da educação. 

Realçou, ainda, o alinhamen -
to de interesses entre a APAH

e a autarquia, as oportunidades
de “crescer juntos”, e o projecto
“Habilitar” como “uma oferta
complementar única na cons-
trução de uma sociedade mais
solidária”. 

“Deixou, sobretudo, uma for -
te mensagem sobre estratégias
de verdadeira inclusão, sem
“fake news”, apontando a se-
lecção social no acesso a algu-
mas escolas, o armazenamen -
to, nas escolas profissionais,
dos jovens excluídos das esco-
las públicas, e a separação de
crianças e jovens de etnias não
maioritárias como exemplos
de práticas claramente não in-
clusivas, que é necessário ul-
trapassar”, revela a organiza-
ção do evento.

Neste encontro, foram abor-
dadas situações específicas as-
sociadas a perturbações do
neurodesenvolvimento e, atra-
vés de exemplos concretos,
apresentadas as suas caracte-
rísticas e a forma como as me-
didas previstas no novo De-
creto-Lei se podem adequar às
múltiplas dificuldades encon-
tradas no contexto educativo.

O auditório encheu, com
uma “assembleia numerosa de
técnicos”, quer da saúde como
da educação, e pais. 

Os trabalhos prolongaram-
se durante cerca de oito horas,
com “elevada participação dos
presentes, o que denota o in-
teresse e relevância que o tema
suscita junto da comunidade”,
aponta a organização. |

Trabalhos contaram com uma “elevada participação” 

D.R.

FITUA acontece
hoje e amanhã
no Centro 
de Congressos
A Tuna Universitária de Aveiro
(TUA) volta a apresentar por
mais um ano o Festival Inter-
nacional de Tunas da Univer-
sidade de Aveiro – o FITUA está
de regresso hoje e amanhã, no
Centro de Congressos da ci-
dade.

Este ano, o FITUA - que con-
tará com a apresentação de
Los Piriquitos - conhece a sua
29.ª edição com várias tunas
convidadas, portuguesas e es-
trangeiras. A concurso estarão
Tuna Académica da Guarda -
Copituna d’Oppidana, Tuna-
dão 1998 - Tuna do IPV, Azei-
tuna - Tuna de Ciências da Uni-
versidade do Minho, anTUNiA
- Tuna de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lis-
boa e a espanhola Tuna Anti-
gua de Navarra.

Mas o FITUA não ficará con-
finado ao auditório do Centro
Cultural e de Congressos. “A
Veneza portuguesa será inva-
dida com juventude e alegria
que passará por todas as ruelas
de Aveiro”, prometem os orga-
nizadores. |

Lucas Lucco
actua hoje na
Feira de Março
A Feira de Março está a decor-
rer até dia 25, no Parque de Fei-
ras e Exposições de Aveiro,
sendo que, a par da exposição
comercial e dos divertimentos,
este certame conta com um
cartaz musical que atrai muitas
pessoas. Hoje à noite, a partir
das 22 horas, subirá ao palco o
artista brasileiro Lucas Lucco,
que promete um espectáculo
a não perder.

Artista multifacetado, Lucas
Lucco é cantor e compositor,
mas é também actor e modelo.

Os bilhetes estão à venda e
custam cinco euros. |
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Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto procedimento

concursal comum de recrutamento, para ocupação de 2 postos de trabalho, para
a carreira e categoria de assistente técnico, em regime de contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado conforme aviso n.º 6395/2019 pub-
licado na 2.ª Série do Diario da República n.º 69 de 08/04/2019.

Paços do Municipio de Anadia, 08 de Abril de 2019

A Presidente da Câmara,
(Engª Maria Teresa Belém-Correia Cardoso)

(Diário de Aveiro n.º 11.299, de 12-04-2019)


