Aveiro, 02 de fevereiro de 2018

NOTA DE IMPRENSA
CICLISMO | REGIÃO DE AVEIRO RECEBE PROVA DE
ABERTURA NACIONAL
A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) recebe este domingo, pelo segundo
ano consecutivo, a Prova de Abertura do calendário nacional de elite e sub-23.
A corrida inaugural, com partida em Oliveira do Bairro e chegada na Torreira, Murtosa,
atravessa todos os Municípios da CIRA.
A partida será dada às 12.15h, junto à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro. A chegada,
depois de percorridos 155,5 quilómetros, deverá acontecer cerca das 16.00h, na Avenida Hintze Ribeiro,
na Torreira.
Tendo a Região de Aveiro uma histórica ligação ao mundo velocipédico, sendo mesmo a sede do
Centro de Alto Rendimento de Ciclismo, em Sangalhos, Anadia, a Federação Portuguesa de Ciclismo e a
CI Região de Aveiro, prosseguem em 2018 a parceria para que o arranque da temporada aconteça na
nossa Região.
A Prova de Abertura – Região de Aveiro será a corrida de estreia do novo equipamento da
Seleção Nacional, que será apresentado na véspera a partir das 21.00h, no Centro de Artes de Águeda,
durante a Cerimónia de Abertura da Época 2018 e que contará com a participação do Presidente da CIRA,
Eng. José Ribau Esteves.
Vão alinhar as nove equipas continentais portuguesas, assim como todas as equipas de clube. O
pelotão será enriquecido com a presença da Equipa Portugal, que se fará representar por corredores das
vertentes de estrada, pista e BTT, já que se trata da prova escolhida para a primeira utilização do novo
equipamento da Seleção Nacional.
O campeão da Europa de Maratona BTT, Tiago Ferreira (DMT Racing Team), e o companheiro
de equipa José Dias representam o BTT nesta incursão pela estrada. Os multimedalhados na pista Ivo
Oliveira e Rui Oliveira (Hagens Berman Axeon) também integram a equipa nacional, que vai ainda
contar com José Gonçalves e Tiago Machado (Team Katusha Alpecin), Joaquim Silva (Caja RuralSeguros RGA) e João Almeida (Hagens Berman Axeon).
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ASSINATURA DE CONTRATO COM A EDP DE AQUISIÇÃO EM
AGRUPAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
A EDP e os Municípios associados da CI Região de Aveiro (com exceção de
Águeda) e com a própria Comunidade Intermunicipal assinaram o contrato de aquisição
de serviços de fornecimento contínuo de energia elétrica às instalações alimentadas em
média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal.
Tal como já tinha acontecido em 2015 este ato é o corolário do processo de
concurso público por agrupamento de entidades adjudicantes, gerido pela CI Região de
Aveiro, tendo como base o trabalho da sua equipa técnica de interlocutores nesta área da
energia, pelo valor global de € 20.340.470,54 (vinte milhões, trezentos e quarenta mil,
quatrocentos e setenta euros e cinquenta e quatro cêntimos), para os consumos
efectivamente verificados das várias instalações, relativas às componentes de energia
ativa específicas.
Visite www.regiaodeaveiro.pt e acompanhe a atividade da Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.

Agradeço toda a atenção dispensada e apresento os meus melhores
cumprimentos,
José Ribau Esteves, eng.
Presidente do CI da Região de Aveiro
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