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6A AEA – Associação Empresarial de

Águeda – vai realizar em junho dois
cursos em “Suporte Básico de Vida”,
com a duração de quatro horas cada.
As sessões de formação decorrem nos
dias 23 e 29 de junho, nas instalações
da associação.
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Terras de Sicó alerta
para candidaturas a
apoios comunitários

Figueira da Foz foi palco da
5.ª Verallia Design Awards
“Azeite, Transparente como o Vidro” deu o mote ao concurso
111 A Verallia Portugal
lançou pelo 5.º ano o desafio aos alunos do ensino superior inscritos no ano letivo 2017/2018, em escolas
de design ou entidades com
uma opção de packaging,
em Portugal, de criarem
uma embalagem de vidro,
dedicada ao “Azeite”. Paulo
Eduardo Vanzeler Oliveira,
com o projeto “Acrolea”, foi
o grande vencedor da iniciativa, que culminou, no
passado dia 8, na Figueira
da Foz, com a Verallia Design Awards.
Rúben Noé Campos Lopes,
com o projeto “Olive Leaf”,
e Daniel Martins Leal, apresentando “Áurea”, foram
segundo e terceiro classificados, respetivamente.
Mais de 98 alunos, num
total de 79 projetos, estiveram envolvidos na atividade.
Idealizar a garrafa
“ A z e i t e , Tr a n s p a r e n t e
como o Vidro” foi o mote
do concurso, que teve a
colaboração da Associação Nacional de Designers
(AND).
Entre as 15 instituições
de ensino que se fizeram
representar, encontram-se
a Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)
e a Faculdade de Ciências
e Tecnologias da Universidade de Coimbra (FCTUC).
A entrega de prémios teve

destaques
RAtividade envolveu
quase uma centena
de jovens estudantes,
distribuídos por 79
projetos
RO Centro de Artes e
Espetáculos da Figueira
da Foz recebeu o
Verallia Design Awards
RA Escola Superior
de Educação de
Coimbra (ESEC) e a
Faculdade de Ciências
e Tecnologias da
Universidade de
Coimbra (FCTUC)
estavam entre as 15
instituições candidatas
RCada candidato,
desenvolveu um
projeto para uma
garrafa de azeite
que valorize o “ouro
líquido” através de
uma distinta
embalagem de vidro

lugar no Centro de Artes e
Espectáculos (CAE) da Figueira da Foz.
“A garrafa tem um papel
fulcral na vida do azeite.
Azeites premium, do grande consumo, de conserva
ou envinagrado, todos eles
são representativos de uma
diversidade de mercados a
explorar. Deste modo, cada
candidato, desenvolveu um
projeto para uma garrafa
de azeite que valorize o
“ouro líquido” através de
uma distinta embalagem
de vidro que capte a riqueza
do interior e o diferencie
dos demais. Para apresentar um projeto inovador,
os candidatos familiarizaram-se com a essência e
potencialidades do material e do processo vidreiro.
Os candidatos orientaram
os projetos em função do
público-alvo e tiveram em
consideração as questões
económicas relacionadas
com o lançamento de uma
garrafa em vidro”, explica
a organização, em nota de
imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.
Refira-se que a iniciativa
que contou com o apoio e
participação de todos os
colaboradores da Verallia
Portugal, bem como alguns clientes e parceiros,
procurou estimular a aproximação entre o tecido empresarial e a comunidade
académica.

Caves da
Montanha
premiada no
Portugal Wine
Trophy 2018
111 A Caves da Montanha, produtor de espumantes da Bairrada, ganhou quatro medalhas
na mais recente edição do
concurso Portugal Wine
Trophy 2018, que se realizou no Museu Vinho
Bairrada, em Anadia.
O júri internacional
atribuiu a Medalha
Grande Ouro ao vinho
Casa das Flores Grande
Reserva 2013, um tinto
DOC Douro, duas Medalhas de Ouro para o
tinto alentejano Conde
de Serpa Grande Reserva
2014 e para o espumante
Montanha Grande Cuvée
Chardonnay & Arinto
2010, e a Medalha de Prata para o Espumante A.
Henriques Super Reserva
Bruto. O reconhecimento
foi atribuído pelos mais
de 60 membros do júri,
oriundos de mais de uma
dezena de países.
“É o reconhecimento,
uma vez mais, do trabalho que tem vindo a ser
feito e a constante aposta na qualidade e no desenvolvimento, aliados
ao saber tradicional que
temos vindo a colocar
na produção de cada um
dos nossos espumantes e
vinhos”, afirmou Alberto
Henriques, diretor geral
das Caves da Montanha.
Situada na Bairrada,
numa das zonas mais
tradicionais de vinhos
em Portugal, a Caves da
Montanha é uma companhia de bebidas portuguesa fundada em 1943
que se dedica à produção,
divulgação e distribuição
de vinhos e licores de alta
qualidade.

111 A Terras de Sicó – Associação de Desenvolvimento
emitiu avisos para a receção
de candidaturas no âmbito da
Medida M10. LEADER do PDR
2020, cujos prazos de apresentação terminam a 29 de junho. Os
apoios disponibilizam cerca de
1,3 milhões de euros, destinados
ao financiamento de novas ideias
e projetos no setor agrícola, visando a sustentabilidade interna
da economia local e qualificando
o território para os desafios da
competitividade.

Produção no setor
da construção sobe
em abril acima
da média da UE
111 A produção no setor da
construção aumentou, em abril,
1,8 por cento na zona euro e 0,9
por cento na União Europeia
(UE), face ao mesmo mês de
2017, segundo o Eurostat, com
Portugal a subir acima da média
( 3,2 por cento).
Na comparação com março, a
produção no setor da construção avançou 1,8 por cento na
zona euro e 1,2 por cento na UE.
Em termos homólogos, as
maiores subidas no indicador
observaram-se na Polónia
(16,3%), na Hungria (14,2%),
na Eslovénia (12,4%) e na Holanda (10,4%).

