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VISEU
ANA PAIVA DA NAZARÉ, 98 anos, viúva, faleceu. Era natural e
residente em Mosteiro, Silgueiros, Viseu. O funeral realizou-se na
segunda-feira para o cemitério de Silgueiros. Tratou a Agência
Funerária Balula.

Mercado de artigos em
segunda mão regressa a Viseu



 MARIA ALICE DE JESUS, 89 anos, solteira, faleceu. Era natural
de Santos Evos e residente em Pinheiro de Santos Evos. O funeral
realiza-se hoje pelas 18h00 para o cemitério de Santos Evos.
Tratou a Agência Funerária Decorativa Viseense.

GOUVEIA
 AMÉRICO NUNES SEABRA, 85 anos, casado, faleceu. Era natural
e residente em Vila Nova de Tazem. O funeral realiza-se hoje pelas
18h30 para o cemitério de Vila Nova de Tazem. Tratou a Agência
Funerária Vilanovense.

MORTÁGUA
 ARNALDO DE FIGUEIREDO RODRIGUES, 86 anos, viúvo, faleceu.
Era natural em Outeiro de Baixo, Tondela, e residente em Cruz de
Vila Nova, Mortágua. O funeral realizou-se na segunda-feira, para
o cemitério de Dardavaz. Tratou a Agência Funerária Lobo.

SANTA COMBA DÃO
ANTERO MARTINS, 68 anos, casado, faleceu. Era natural e
residente em Chamadouro, Santa Comba Dão. O funeral realizou-se ontem, para o cemitério de Óvoa. Tratou a Agência Funerária
Santacombadense.


Iniciativa irá decorrer durante a Feira de São Mateus
e é uma oportunidade para fazer bons negócios
Joana Martins
Chama-se Negócio de Rua o
mercado de artigos em segunda
mão e artesanato+ que regressa
a Viseu durante a Feira de São
Mateus. A iniciativa já havia sido realizada na cidade em Maio,
edição de estreia que contou
com 23 expositores e regressa
agora com uma edição especial,
diferente de todas as outras na
sua duração. Assim, irá decorrer
todas as quintas, sextas e sábados e ainda, excepcionalmente
no primeiro domingo, dia 12 de
Agosto. São 21 dias, das 15h30 à
1h00, no relvado junto ao espelho de água.
O conceito está construído para que qualquer pessoa, mediante inscrição, possa participar e vender assim todo o tipo
de artigos em segunda mão. “São
vendas esporádicas em que
qualquer pessoa pode participar”, diz Luís Gonçalves, membro da organização. “Queremos
investir nestas parcerias locais
em acontecimentos como a Feira
de São Mateus”, acrescenta o
responsável.
Revelando-se “surpreendido”
com o nível de adesão do evento
em Maio, Luís Gonçalves salienta que pretendem agora atingir
entre 40 a 50 expositores. Hoje
os organizadores irão lançar no-



PRIMEIRA EDIÇÃO decorreu no mês de Maio em Viseu
vos descontos para os vários tipos de espaços e periodicidade
de permanência no evento.
A iniciativa surgiu na zona
Norte e segundo Luís Gonçalves
ainda faltam apoio para a levar a
outras zonas do país. Ainda assim, considera que se trata de
uma iniciativa que chama muita
gente. “As pessoas começam a
aperceber-se que podem fazer
bons negócios e vão deixando o
preconceito de lado em relação
aos artigos usados. Nestes mercados vendem-se até coisas novas a
preços acessíveis. É uma questão
de ter olho para o negócio e

aproveitar as oportunidades”.
A Negócio de Rua apresenta-se como um evento multifacetado com uma forte componente
lúdica e também cultural. A primeira está relacionada com a
feira em si e o ambiente no
recinto. Pretende-se criar um espaço de convívio onde as pessoas possam não só fazer “bons
negócios”, mas também passar
uma tarde agradável. “Trata-se
de um conceito de feira original
e que está associado a uma imagem apelativa e descontraída”,
diz a organização
Por outro lado, esta é também
uma iniciativa de dinamização
social e local. “Em tempos de crise, a realização deste tipo de
evento revela-se ainda mais

pertinente. Na Negócio de Rua,
os vendedores (pessoas comuns)
poderão fazer algum dinheiro
extra no final do mês, vendendo
coisas que já não precisem mas
que estejam em bom estado; e os
compradores poderão adquirir
todo o tipo de artigos a preços
muito apelativos”, afirmam os
organizadores.
Qualquer pessoa poderá inscrever-se como expositor, podendo desfazer-se de objectos e
artigos que já não utilize. Os
interessados em participar
devem enviar email para feiraviseu@gmail.com.
Mais informações através
dos sites www.negocioderua.com ou em facebook.com/negocioderua.I

APRENDIZAGEM MUSICAL

Gira Sol Azul abre inscrições
 Estão abertas as inscrições para o ano lectivo 2012/2013 na Escola de Música Gira Sol Azul.
Desde 2006 que esta associação
promove actividades no âmbito
da aprendizagem musical no
distrito de Viseu.
No próximo ano lectivo, a Escola de Música Gira Sol disponibiliza, em regime de Curso Livre, as disciplinas de Corpo de
Som (iniciação musical), Formação Musical, Harmonia e Improvisação, Ensemble de Guitarras, Combo, Coro, e Instru-

mentos: saxofone, trompete,
violino, violoncelo, canto, piano,
guitarra, baixo, acordeão e
bandolim. A escola de música
manterá ainda como oferta formativa o Curso Básico (Formação Musical, Instrumento e
Classe de Conjunto) e o Curso
Avançado (Formação Musical,
Harmonia e Improvisação, Instrumento e Classe de Conjunto).
As inscrições efectuadas até
ao final do mês de Agosto beneficiam de um desconto de 50 %
no valor da matrícula.I

