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Preencher os

quadrados

de 9x9 de tal

forma que

cada linha,

coluna e

caixa

contenha 

números 

de 1 a 9 sem

se repetiremSolução na página Agenda de hoje

HOJE: Céu pouco nublado ou limpo, apresen-
tando-se temporariamente nublado por
nuvens altas nas regiões Norte e Centro.
SOL - Nascimento às 6h58 Ocaso às 20h14
LUA
Quarto Crescente. Lua Cheia às 3h43
de 18 de Abril.

MARÉS
Porto de Aveiro

Preia-Mar às 2h31 e às 15h03
Baixa-Mar às 8h33 e às 20h49

AVEIRO 15º   24º

SUDOKU

TEMPO

1 8 6 7 2

2 3 9

5 9 1 3

6 4 9 7 3

8 5 1 4

9 3 2

7 4

5 4 8 1

9 7 2 5

� Os Simantra - Grupo de Percus-
são foram os grandes vencedores
do primeiro prémio do II Concur-
so Internacional de Música de Câ-
mara “Cidade de Alcobaça”, de-
pois de decorrida a final da catego-
ria sénior, na passada quinta-fei-
ra, no Cine-Teatro de Alcobaça -
João d’Oliva Monteiro. 

Este grupo aveirense leva, as-
sim, para casa, um cheque no va-
lor de 5.000 euros e a oportunida-
de de realizar três concertos na
temporada de 2012, no Cistermú-
sica – Festival de Música de Alco-
baça, no Centro Cultural de Belém
e na Guimarães 2012 - Capital Eu-

ropeia da Cultura. O segundo lu-
gar foi atribuído ao Trio Anès, de
França (prémio no valor de 2.500

euros), cabendo a terceira posição
ao Trio Musicalis, de Espanha
(prémio no valor de 1.500 euros),

tendo o júri decidido, ainda, atri-
buir uma Menção Honrosa ao
Trio Pessoa.

Formado em 2009, o Simantra -
Grupo de Percussão nasceu da
necessidade de se organizar um
grupo de estudos e práticas inter-
pretantes destinado ao repertório
da música escrita para percussão.
Os seus membros possuem vá-
rios prémios internacionais de
interpretação e uma extensa expe-
riência em palco. Apesar de recen-
te, este grupo já actuou em impor-
tantes certames do género, tendo
vindo a adquirir uma cada vez
maior importância no meio.l

Aveirenses vencem concurso
internacional de música 
O primeiro prémio do II Concurso Internacional de Música
de Câmara “Cidade de Alcobaça” foi entregue aos Simantra

OS SIMANTRA venceram um concurso internacional
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