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Espectáculo musical
assinala Dia do
Porto de Aveiro
Efeméride Os “The Black Mamba” são os convidados deste
ano do dia do Porto de Aveiro e comunidade portuária

tónio Zambujo, Silk e Orlanda
Guilande. Em 2018, e já sem
Ciro Cruz, estão a trabalhar no
sucessor do irmão mais novo
e “Stronger” é a primeira amos-
tra daquele que será o seu ter-
ceiro álbum. |

Será amanhã, pelas 21.30 ho-
ras, na Fábrica Ideias Gafanha
da Nazaré, que o Porto de
Aveiro irá assinalar o seu dia.
Para ajudar a cantar os para-
béns, marcará presença a
banda “The Black Mamba, na
Fábrica Ideias Gafanha da Na-
zaré, no município de Ílhavo.
De salientar que as receitas ob-
tidas reverterão para a Asso-
ciação de Solidariedade Social
da Gafanha do Carmo.

A organização deste evento
congrega várias entidades, do
Porto de Aveiro à Comunidade
Portuária de Aveiro, passando
pelo município de Ílhavo e ini-
ciativa “23 Milhas”.

O Dia do Porto de Aveiro
deste ano acontece depois ter
ultrapassado, pela primeira vez
na sua história, os cinco milhões
de toneladas de movimento de
mercadorias. Foi em 1986 que
a estrutura portuária local atin-
giu, pela primeira vez, um mi-
lhão de toneladas de mercado-
rias movimentadas; os quatro
milhões de toneladas foram re-
gistados em 2014 e, três anos
volvidos, suplantou os cinco
milhões de toneladas. Na altura,
o administrador Braga da Cruz
defendeu que “o porto de Aveiro
demonstra estar à altura para
responder às necessidades lo-
gísticas do tecido empresarial,
através de um conjunto diver-
sificado de empresas que ofe-
recem soluções competitivas
com uma componente de
transporte marítimo”.

“The Black Mamba” actuam amanhã à noite 

D.R.

A banda
“The Black Mamba”

Pedro Tatanka, Ciro Cruz e
Miguel Casais juntaram-se em
2010 para “meter veneno”.
“The Black Mamba” rastejam
nos universos dos blues, da
soul e do funk, mas criando um
habitat próprio e sobrenatural.

O público português foi no
encanto da serpente e, desde
cedo, o grupo apareceu nos
tops de consumo nacionais,
viajando rapidamente para ou-
tros pontos do planeta. Em
2014, os “The Black Mamba”
lançaram o seu segundo disco
de originais, “Dirty Little Brot-
her”, produzido entre Lisboa e
Nova Iorque, e a que se junta-
ram a outros nomes da música
portuguesa como Aurea, An-
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011) |  Director Adriano Callé Lucas |    Jornal defensor da valorização de Aveiro e da Região das Beiras
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UD Fermedo quer 
continuar a crescer
e tem vários projectos
Futebol | P29

Didi concretiza sonho
ao marcar pelos 
seniores do Beira-Mar
Futebol | P30

“Branding” inspira
nova sessão do atUAliza.te
com a nata do marketing
Universidade | P2

Câmara e Fundação
Cupertino de Miranda
assinam protocolo
Aveiro | P3

Direitos Humanos
na Palestina vão ser
debatidos em tertúlia
Aveiro | P3

Escola de Arouca
triunfa nas “Olimpíadas
de Educação Financeira”
Competição | P32

Rede social lança novo
projecto para os cidadãos
portadores de deficiência
Castelo de Paiva | P11

“The Black Mamba”
são os convidados 
do Dia do Porto de Aveiro
Ílhavo | P7

CONDECORAÇÕES
MARCAM FERIADO
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
Cerimónia ficará marcada pela entrega de medalhas a quatro pessoas e uma empresa. 
Reitor da Universidade é um dos homenageados  Páginas 12 a 14

GrETUA celebra 39 anos mas também uma fase de afirmação e dinamismo nunca antes vista Páginas 4 e 5

iSempre que as p0rtasi

ise abrem... a arte acontecei

RICARDO CARVALHAL


