
CADERNO DE IMPRENSA
MANGUALDE

maio 2016



Revista de Imprensa

1. Peddy paper deu a conhecer património mangualdense, Notícias de Viseu, 21-04-2016 1

2. Mangualde promove conferência e exposição sobre Ceuta, Notícias de Viseu, 21-04-2016 2

3. Ministro do trabalho, da solidariedade e da segurança social, visitou Mangualde, Notícias de Viseu, 21-04-
2016

3

4. Primeira queijaria tradicional de Mangualde, Notícias de Viseu, 21-04-2016 4

5. Mangualde desenha Orçamento Participativo para 2017, Jornal da Beira, 28-04-2016 6

6. Câmara prepara saída do Plano de Ajustamento Financeiro, Jornal da Beira, 28-04-2016 7

7. 2.º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho, Notícias de Viseu, 28-04-2016 9

8. Peça de teatro "O Asteróide 614", Notícias de Viseu, 28-04-2016 10

9. ´Está a ser preparado um projeto de uma nova área de localização empresarial´, Notícias de Viseu, 28-
04-2016

11

10. Quatro antigos empresários com nome de rua, Jornal do Centro, 29-04-2016 12

11. Câmara lança novo parque empresarial, Jornal do Centro, 29-04-2016 13

12. Queijaria tradicional em Mangualde, Notícias de Gouveia, 29-04-2016 14

13. Mostra, Notícias de Gouveia, 29-04-2016 15

14. Teatro, Notícias de Gouveia, 29-04-2016 16

15. COMPETIÇÃO REÚNE GINASTAS EM MANGUALDE, Notícias de Viseu Online, 29-04-2016 17

16. Mangualde Gym 2016: Competição que vai reunir centenas de ginastas, Dão e Demo Online, 30-04-2016 18

17. Mangualde Gym com grandes atletas, Magazine Serrano Online, 30-04-2016 20

18. Competição reúne ginastas em Mangualde, Praticante Online (O), 01-05-2016 22

19. Correio do leitor, Correio da Manhã, 02-05-2016 24

20. Farol da Nossa Terra  - Lançamento do livro "Alice no país do Sol" acentuou a riqueza do percurso poético
de Filipa Duarte, Farol da Nossa Terra Online, 02-05-2016

25

21. Mangualde homenageou as Mães com Concerto Sinfónico Coral, Magazine Serrano Online, 02-05-2016 27

22. Dia da Mãe assinalado em Mangualde com Concerto Sinfónico Coral, MetroNews Online, 02-05-2016 29

23. MAP Engenharia constrói Queijaria Vale da Estrela em Mangualde, Vida Imobiliária Online, 02-05-2016 31

24. Mangualde homenageou mães com concerto, Diário de Viseu, 03-05-2016 32

25. “O ASTERÓIDE 614” falou de relação , comunicação, amizade e amor em Mangualde, Jornal do Centro
Online, 03-05-2016

33

#A1
#A1
#A2
#A2
#A3
#A3
#A3
#A4
#A4
#A6
#A6
#A7
#A7
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A15
#A15
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A20
#A20
#A22
#A22
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A27
#A27
#A29
#A29
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A33


26. MAP Engenharia seleccionada para projecto em Mangualde, Magazine Imobiliário Online, 03-05-2016 34

27. Mangualde apresenta a 1ª edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra, MetroNews Online, 03-
05-2016

36

28. Meia centena de amantes das duas rodas estiveram presentes no 1º encontro de motorizadas 50cc da
Mesquitela, Renascimento Online, 03-05-2016

40

29. 2º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO, Renascimento Online, 03-05-2016 42

30. IGREJA DO COMPLEXO PAROQUIAL ENCHEU-SE PARA CELEBRAR O DIA DA MÃE DIA DA MÃE
ASSINALADO EM MANGUALDE COM CONCERTO SINFÓNICO CORAL, Renascimento Online, 03-05-2016

44

31. Mangualde - Teatro "O Asteróide 614", Rua Direita Online, 03-05-2016 46

32. Mangualde celebra Dia da Mãe, Rua Direita Online, 03-05-2016 48

33. Conferência e exposição sobre Ceuta em Mangualde, Rua Direita Online, 04-05-2016 51

34. Feira das Tradições e dos produtos da Terra, Rua Direita Online, 04-05-2016 53

35. Farol da Nossa Terra  - Feira das Tradições e dos Produtos da Terra de Mangualde, Farol da Nossa Terra
Online, 05-05-2016

57

36. Novo parque empresarial junto à A25, Jornal da Beira, 05-05-2016 60

37. Concelho de Mangualde vai receber um novo parque industrial, Jornal da Beira Online, 05-05-2016 62

38. Apresentação de  Alice no país do sol, Jornal de Tondela, 05-05-2016 63

39. 1ª edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terraem Mangualde, Magazine Serrano Online, 05-
05-2016

65

40. Competiçao reúne ginastas em Mangualde, MetroNews Online, 05-05-2016 67

41. 1ª Mostra social de 14 a 20 de Maio, Via Rápida, 05-05-2016 69

42. Mangualde homenageou empresários que fizeram história no mundo empresarial, Via Rápida, 05-05-
2016

70

43. Competição reúne ginastas em Mangualde, Viseu Now Online, 05-05-2016 72

44. Encontro de ginástica em Mangualde, Diário de Viseu, 06-05-2016 74

45. Meio milhão de euros para intervenção florestal (caminhos e linhas de água), Dão e Demo Online, 06-05-
2016

75

46. Farol da Nossa Terra  - Câmara Municipal de Mangualde aprova contas com resultado líquido positivo de
quase 2,5 milhões de euros, Farol da Nossa Terra Online, 06-05-2016

77

47. 1ª Feira das Tradições e dos Produtos da terra em Mangualde, Jornal do Centro, 06-05-2016 80

48. 500.000 EUROS PARA TRATAMENTO E LIMPEZA DE CAMINHOS E DE LINHAS ÁGUA EM MANGUALDE,
Jornal do Centro Online, 06-05-2016

81

49. Workshop de fotografia em Mangualde, Jornal do Centro Online, 06-05-2016 82

#A34
#A34
#A36
#A36
#A36
#A40
#A40
#A40
#A42
#A42
#A44
#A44
#A44
#A46
#A46
#A48
#A48
#A51
#A51
#A53
#A53
#A57
#A57
#A57
#A60
#A60
#A62
#A62
#A63
#A63
#A65
#A65
#A65
#A67
#A67
#A69
#A69
#A70
#A70
#A70
#A72
#A72
#A74
#A74
#A75
#A75
#A75
#A77
#A77
#A77
#A80
#A80
#A81
#A81
#A81
#A82
#A82


50. Workshop de Fotografia Iniciante / Rua e Viagensem Mangualde, Magazine Serrano Online, 06-05-2016 83

51. Mangualde promove Workshop de Fotografia Iniciante / Rua e Viagens, MetroNews Online, 06-05-2016 85

52. Câmara de Mangualde aprova contas com resultado líquido positivo de 2.415.398,78EUR, Rua Direita
Online, 06-05-2016

87

53. Mangualde - Autarquia trata caminhos e linhas de água - 500 mil euros, Rua Direita Online, 06-05-2016 89

54. Mangualde Gym espera 400 participantes - WUP Sports, WUP Sports Online, 06-05-2016 91

55. Mais de 400 participantes esperados no Mangualde Gym, Descla Online, 07-05-2016 92

56. PS Mangualde elogiou as contas de 2015 da Câmara Municipal e criticou voto contra do PSD e do CDS,
Dão e Demo Online, 07-05-2016

94

57. Mangualde vai tratar de caminho e linhas de àgua, Magazine Serrano Online, 07-05-2016 96

58. O leitor, a noticia, a resposta, Correio da Manhã, 09-05-2016 98

59. Aprovada descida das portagens, Diário de Viseu, 09-05-2016 99

60. Conferência e exposição, Diário de Viseu, 09-05-2016 101

61. Feira das tradições e dos produtos da terra em Mangualde, Diário de Viseu, 09-05-2016 102

62. Mangualde sensibiliza para a igualdade de género, Magazine Serrano Online, 09-05-2016 104

63. Mangualde sensibiliza para a igualdade do género, Rua Direita Online, 09-05-2016 106

64. IV Mangualde Gym, Rua Direita Online, 09-05-2016 108

65. O leitor, a noticia, a resposta, Correio da Manhã, 10-05-2016 110

66. Agenda, Diário de Viseu, 10-05-2016 111

67. Sala de aula do futuro apresentada hoje em escola de Mangualde, Diário de Viseu, 10-05-2016 112

68. 400 ginastas na quarta edição do Mangualde Gym, Dão e Demo Online, 10-05-2016 114

69. Câmara Municipal de Mangualde aprova contas com resultado positivo, Jornal do Centro Online, 10-05-
2016

116

70. Ginástica foi rainha em Mangualde, Magazine Serrano Online, 10-05-2016 117

71. Mangualde sensibiliza para a Igualdade de Género, MetroNews Online, 10-05-2016 119

72. Ceuta, Notícias de Gouveia, 10-05-2016 122

73. Recordações, Notícias de Gouveia, 10-05-2016 123

74. Mangualde - Dívida da Autarquia diminuiu mais de 1 milhão e 900 mil euros, Rua Direita Online, 10-05-
2016

124

75. Sala de aula do futuro inaugurada em Mangualde, Rua Direita Online, 10-05-2016 126

#A83
#A83
#A85
#A85
#A87
#A87
#A87
#A89
#A89
#A91
#A91
#A92
#A92
#A94
#A94
#A94
#A96
#A96
#A98
#A98
#A99
#A99
#A101
#A101
#A102
#A102
#A104
#A104
#A106
#A106
#A108
#A108
#A110
#A110
#A111
#A111
#A112
#A112
#A114
#A114
#A116
#A116
#A116
#A117
#A117
#A119
#A119
#A122
#A122
#A123
#A123
#A124
#A124
#A124
#A126
#A126


76. Mangualde sensibiliza  para a igualdade de género, Diário de Viseu, 11-05-2016 128

77. Amanhã, Diário de Viseu, 11-05-2016 129

78. Associação empresarial tem novos órgãos sociais, Diário de Viseu, 11-05-2016 130

79. Encontro com professores e ginastas em Mangualde, Diário de Viseu, 11-05-2016 131

80. Dívida da Câmara diminuiu quase dois milhões, Diário de Viseu, 11-05-2016 132

81. Educação do futuro reserva novos métodos, Diário de Viseu, 11-05-2016 133

82. Em Mangualde foi inaugurada a primeira sala de aulas do futuro: Edufor Innov@tive Classroom Lab, Dão
e Demo Online, 11-05-2016

135

83. FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA TERRA, Feiras de Sabores Online, 11-05-2016 137

84. Mangualde inaugura 1ª "Sala de aula do futuro" da região Dão Lafões, Jornal do Centro Online, 11-05-
2016

140

85. Ginástica foi rainha em Mangualde, Jornal do Centro Online, 11-05-2016 141

86. Bordados de Tibaldinho: autarquia mangualdense continua a apostar na tradição, MetroNews Online, 11-
05-2016

142

87. Agenda, Diário de Viseu, 12-05-2016 144

88. Alunos da Felismina Alcântara visitaram Arquivo Municipal, Diário de Viseu, 12-05-2016 145

89. Alunos projectam um concelho melhor, Diário de Viseu, 12-05-2016 146

90. Seminário  Recomeços  abordou Tema da Habitação Social, Gazeta da Beira, 12-05-2016 148

91. 500 mil euros para recuperar  caminhos e linhas de água, Jornal da Beira, 12-05-2016 149

92. 500 mil euros para recuperar caminhos e linhas de água em Mangualde, Jornal da Beira Online, 12-05-
2016

151

93. Mangualde - Remodelação da Sede da União de Freguesias de Tavares, Jornal do Centro Online, 12-05-
2016

152

94. Contas com resultado positivo aprovadas no Município de Mangualde, Magazine Serrano Online, 12-05-
2016

153

95. Novas tecnologias nas salas de aula de Mangualde, Magazine Serrano Online, 12-05-2016 154

96. Mangualde apresenta primeira edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra, MetroNews Online,
12-05-2016

156

97. "Integração da Perspetiva da Igualdade entre Mulheres e Homens na Ação Municipal" - Póvoa de
Lanhoso, MetroNews Online, 12-05-2016

160

98. Mangualde sensibiliza para a igualdade de género, Notícias de Viseu, 12-05-2016 162

99. IV Mangualde Gym, Notícias de Viseu, 12-05-2016 163

#A128
#A128
#A129
#A129
#A130
#A130
#A131
#A131
#A132
#A132
#A133
#A133
#A135
#A135
#A135
#A137
#A137
#A140
#A140
#A140
#A141
#A141
#A142
#A142
#A142
#A144
#A144
#A145
#A145
#A146
#A146
#A148
#A148
#A149
#A149
#A151
#A151
#A151
#A152
#A152
#A152
#A153
#A153
#A153
#A154
#A154
#A156
#A156
#A156
#A160
#A160
#A160
#A162
#A162
#A163
#A163


100. Mangualde apresenta 1ª edição "Feira das Tradições e dos Produtos da Terra", Shopping Spirit Online,
12-05-2016

164

101. 1.ª Mostra Social de Mangualde com propostas para todas as idades, Via Rápida Online, 12-05-2016 167

102. Mangualde homenageou empresários que fizeram história no mundo empresarial, Via Rápida Online,
12-05-2016

169

103. Lançamento do livro "Alice no pais do Sol" Acentuou a riqueza do percurso poético de Filipe Duarte,
Defesa da Beira, 13-05-2016

171

104. Obras avançam na sede da Junta de Chãs de Tavares, Diário de Viseu, 13-05-2016 172

105. Hoje, Diário de Viseu, 13-05-2016 174

106. Começaram as obras na Junta  de Freguesia de Chãs de Tavares, Diário de Viseu Online, 13-05-2016 175

107. Mangualde quer evitar incêndios florestais, Jornal do Centro, 13-05-2016 176

108. Arquivo Municipal de Mangualde  recebeu alunos da ESFA, Magazine Serrano Online, 13-05-2016 177

109. Obras de Remodelação da Junta de Freguesia em Chãs de Tavares, Magazine Serrano Online, 13-05-
2016

179

110. Portugal vai ter carta dos recursos geológicos - secretário de Estado da Energia, RTP Online, 13-05-
2016

181

111. Portugal vai ter carta dos recursos geológicos, Diário de Coimbra, 14-05-2016 182

112. Anunciada em Mangualde criação de carta nacional de recursos geológicos, Jornal do Centro Online, 14-
05-2016

183

113. Mangualde quer evitar incêndios florestais, Jornal do Centro Online, 14-05-2016 184

114. Infância Pamplona e João Azevedo lideram a comissão de honra de Elza Pais no distrito de Viseu, Dão e
Demo Online, 15-05-2016

185

115. Secretário de Estado da Energia anunciou carta de recursos geológicos e visitou a FELMICA, Dão e
Demo Online, 15-05-2016

189

116. Mangualde apresenta I Feira  das Tradições e dos Produtos da Terra, Gazeta Rural, 15-05-2016 191

117. ALUNOS DA ESFA VISITARAM ARQUIVO MUNICIPAL DE MANGUALDE, Rua Direita Online, 15-05-2016 192

118. Comissão de Honra | Elza Pais | Novas Lideranças, Rua Direita Online, 15-05-2016 194

119. Grande Prémio do Dão - Corredores de referência do pelotão nacional pedalam no Dão, Atletismo
Magazine Online, 16-05-2016

199

120. Corredores de elite no Grande Prémio do Dão, Descla Online, 16-05-2016 202

121. Agenda da Região das Beiras, Diário de Viseu, 16-05-2016 205

122. Portugal vai ter carta dos recursos geológicos, Diário de Viseu, 16-05-2016 206

123. Mangualde em movimento, Jornal do Centro Online, 16-05-2016 207

#A164
#A164
#A164
#A167
#A167
#A169
#A169
#A169
#A171
#A171
#A171
#A172
#A172
#A174
#A174
#A175
#A175
#A176
#A176
#A177
#A177
#A179
#A179
#A179
#A181
#A181
#A181
#A182
#A182
#A183
#A183
#A183
#A184
#A184
#A185
#A185
#A185
#A189
#A189
#A189
#A191
#A191
#A192
#A192
#A194
#A194
#A199
#A199
#A199
#A202
#A202
#A205
#A205
#A206
#A206
#A207
#A207


124. Os melhores ciclistas portugueses vão lá estar, MultiDesportos Online, 16-05-2016 208

125. Dão fica mais rico, Bola (A), 17-05-2016 211

126. Ciclismo Estrelas do pelotão nacional passam pelo Dão no fim do mês, Diário As Beiras, 17-05-2016 212

127. Ciclistas de topo integram pelotão  nos trilhos do Dão, Diário de Coimbra, 17-05-2016 213

128. Segundo Grande Prémio do Dão vai contar com corredores de projecção nacional, Diário de Leiria, 17-
05-2016

214

129. Meia centena pela rota de Santo António dos Cabaços, Diário de Viseu, 17-05-2016 215

130. Ciclistas de renome no Grande Prémio do Dão, Diário de Viseu, 17-05-2016 216

131. Feira das Tradições em Mangualde, Diário de Viseu, 17-05-2016 218

132. Corredores de referência do pelotão nacional pedalam no Dão, Free Bike Online, 17-05-2016 219

133. Estrelas nacionais em despique no Dão, Jogo (O), 17-05-2016 222

134. Mangualde vai reduzir 25 mil euros de consumo energético anual, Jornal do Centro Online, 17-05-2016 223

135. Caminhadas na natureza na região de Mangualde, Magazine Serrano Online, 17-05-2016 225

136. Mangualde falou sobre Ceuta, MetroNews Online, 17-05-2016 227

137. AUTARQUIA DE MANGUALDE VAI REDUZIR  25 MIL EUROS DE CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL,
Renascimento Online, 17-05-2016

230

138. MANGUALDE DÁ O TIRO DE PARTIDA PARA A 2ª EDIÇÃO DO GRANDE PRÉMIO DO DÃO, Renascimento
Online, 17-05-2016

232

139. 1ª Mostra Social de Mangualde, Rua Direita Online, 17-05-2016 234

140. 2ª Edição do Grande Prémio do Dão - Mangualde, Rua Direita Online, 17-05-2016 238

141. Plano de Redução Energética no Município de Mangualde, Rua Direita Online, 17-05-2016 240

142. O leitor, a noticia, a resposta, Correio da Manhã, 18-05-2016 243

143. Mangualde contra incêndios, Correio da Manhã, 18-05-2016 244

144. Plano de redução energética permite poupar 25 mil euros, Diário de Viseu, 18-05-2016 245

145. Mostra social até sexta-feira em Mangualde, Diário de Viseu, 18-05-2016 246

146. Lotação esgotada em conferência sobre Ceuta, Diário de Viseu, 18-05-2016 247

147. Hoje, Diário de Viseu, 18-05-2016 248

148. Plano de redução energética permite poupar 25 mil euros, Diário de Viseu Online, 18-05-2016 249

149. Mostra social até  sexta-feira em Mangualde, Diário de Viseu Online, 18-05-2016 250

150. 1ª Edição da Mostra Social decorre em Mangualde, Magazine Serrano Online, 18-05-2016 251

#A208
#A208
#A211
#A211
#A212
#A212
#A213
#A213
#A214
#A214
#A214
#A215
#A215
#A216
#A216
#A218
#A218
#A219
#A219
#A222
#A222
#A223
#A223
#A225
#A225
#A227
#A227
#A230
#A230
#A230
#A232
#A232
#A232
#A234
#A234
#A238
#A238
#A240
#A240
#A243
#A243
#A244
#A244
#A245
#A245
#A246
#A246
#A247
#A247
#A248
#A248
#A249
#A249
#A250
#A250
#A251
#A251


151. 2º Grande Prémio do Dão em Ciclismo inicia-se em Mangualde, Magazine Serrano Online, 18-05-2016 253

152. Confeção Têxtil visitada pelo Presidente, Magazine Serrano Online, 18-05-2016 255

153. Mangualde dá o tiro de partida para segunda edição do Grande Prémio do Dão, MetroNews Online, 18-
05-2016

257

154. Dão recebe atletas de referência do pelotão nacional - Opraticante, Praticante Online (O), 18-05-2016 259

155. Agenda, Diário de Viseu, 19-05-2016 262

156. Autarquia promove workshop de fotografia, Diário de Viseu, 19-05-2016 263

157. Conferência e Exposição sobre Ceuta animou a noite, Magazine Serrano Online, 19-05-2016 264

158. Mangualde vai reduzir consumo energético anual, Ambiente Magazine Online, 20-05-2016 266

159. Agenda, Diário de Viseu, 20-05-2016 268

160. Tradições e produtos da terra querem   despertar emoções e avivar memórias, Diário de Viseu - Fim de
Semana, 20-05-2016

269

161. Mangualde dá o tiro de partida para o II Grande Prémio do Dão em Ciclismo, Gazeta Rural Online, 20-
05-2016

270

162. Metalomecânica cria 600 postos de trabalho, Jornal do Centro, 20-05-2016 272

163. Veículo equipado está parado há oito anos em Mangualde, Jornal do Centro, 20-05-2016 274

164. Grande prémio regressa ao Dão, Jornal do Centro, 20-05-2016 275

165. Dia Mundial da Criança em Mangualde, Jornal do Centro Online, 20-05-2016 276

166. Plano de Redução Energética em Mangualde, Magazine Serrano Online, 20-05-2016 277

167. Crianças convidadas a deixar mensagens sobre saúde em Mangualde, MetroNews Online, 20-05-2016 279

168. MANGUALDE ACOLHE CERIMÓNIA NACIONAL DE ASSINATURA DE PROTOCOLOS COM GRUPOS DE
AÇÃO LOCAL MINISTRO DA AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO RURAL PRESIDE À
CERIMÓNIA, Renascimento Online, 20-05-2016

282

169. Autarquia e Junta assinalam Dia Mundial da Criança, Renascimento Online, 20-05-2016 284

170. Capoula Santos escolhe Mangualde para apresentar as medidas para a agricultura portuguesa, Rua
Direita Online, 20-05-2016

286

171. Grande prémio regressa ao Dão, Jornal do Centro Online, 21-05-2016 288

172. Capoulas Santos vai estar em Mangualde, Magazine Serrano Online, 21-05-2016 289

173. IV edição da ´Semana da Saúde em Mangualde, Magazine Serrano Online, 21-05-2016 291

174. Câmara de Mangualde vai promover IV Semana da Saúde, Dão e Demo Online, 22-05-2016 295

175. Ministro assina  protocolos em Mangualde, Diário de Viseu, 23-05-2016 297

#A253
#A253
#A255
#A255
#A257
#A257
#A257
#A259
#A259
#A262
#A262
#A263
#A263
#A264
#A264
#A266
#A266
#A268
#A268
#A269
#A269
#A269
#A270
#A270
#A270
#A272
#A272
#A274
#A274
#A275
#A275
#A276
#A276
#A277
#A277
#A279
#A279
#A282
#A282
#A282
#A282
#A284
#A284
#A286
#A286
#A286
#A288
#A288
#A289
#A289
#A291
#A291
#A295
#A295
#A297
#A297


176. Contrato assinado com queijaria  tradicional  garante  escoamento de leite, Diário de Viseu, 23-05-2016 298

177. 600 novos postos de trabalho na região de Viseu, Jornal do Centro Online, 23-05-2016 300

178. Inauguração das obras de regeneração urbana em Tibaldinho, Alcafache, Jornal do Centro Online, 23-
05-2016

301

179. Mangualde - Assinatura de protocolos com queijaria Vale da Estrela e ANCOSE, Jornal do Centro Online,
23-05-2016

302

180. Mangualde acolhe IV Semana da Saúde, MetroNews Online, 23-05-2016 303

181. MANGUALDE ACOLHE IV SEMANA DA SAÚDE 30 DE MAIO A 5 DE JUNHO, Renascimento Online, 23-05-
2016

309

182. EDIL MANGUALDENSE INAUGUROU OBRAS DE  REGENERAÇÃO URBANA EM TIBALDINHO, ALCAFACHE,
Renascimento Online, 23-05-2016

312

183. INAUGURADA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE ESPINHO, Renascimento Online, 23-05-2016 314

184. COAPE GARANTE O ESCOAMENTO DO LEITE PRODUZIDO PELOS SÓCIOS, Renascimento Online, 23-05-
2016

316

185. FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA TERRA, Renascimento Online, 23-05-2016 318

186. MANGUALDE ACOLHE IV SEMANA DA SAÚDE, Rua Direita Online, 23-05-2016 320

187. Mangualde acolhe IV Semana da Saúde | Atlas da Saúde, Atlas da Saúde Online, 24-05-2016 325

188. MANGUALDE ACOLHE IV SEMANA DA SAÚDE, Comunidade de Saúde PortalEnf Online, 24-05-2016 326

189. Circulação melhorada em Tibaldinho, Diário de Viseu, 24-05-2016 329

190. Circulação melhorada  em Tibaldinho, Diário de Viseu Online, 24-05-2016 330

191. Inaugurada artéria principal remodelada em Tibaldinho, Magazine Serrano Online, 24-05-2016 331

192. COAPE vai escoar o leite da região dos sócios mangualdense, Magazine Serrano Online, 24-05-2016 333

193. Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde garante o escoamento do leite produzido pelos
sócios, MetroNews Online, 24-05-2016

335

194. Empresa de destaque na área do transporte criou 40 postos de trabalho diretos, Notícias de Viseu
Online, 24-05-2016

337

195. Bricotir cria 40 postos de trabalho em Mangualde, Rua Direita Online, 24-05-2016 338

196. Obras de regeneração urbano em Tibaldinho, Rua Direita Online, 24-05-2016 340

197. Empresa de transportes investe em Mangualde, Diário de Viseu, 25-05-2016 342

198. Empresa de transportes  investe 1 milhão em Mangualde, Diário de Viseu Online, 25-05-2016 344

199. Protocolo entre COAPE E queijaria Vale da Estrela garante escoamento do leite produzido, Dão e Demo
Online, 25-05-2016

345

#A298
#A298
#A300
#A300
#A301
#A301
#A301
#A302
#A302
#A302
#A303
#A303
#A309
#A309
#A309
#A312
#A312
#A312
#A314
#A314
#A316
#A316
#A316
#A318
#A318
#A320
#A320
#A325
#A325
#A326
#A326
#A329
#A329
#A330
#A330
#A331
#A331
#A333
#A333
#A335
#A335
#A335
#A337
#A337
#A337
#A338
#A338
#A340
#A340
#A342
#A342
#A344
#A344
#A345
#A345
#A345


200. Bricotir investe cerca de 1 milhão de euros em Mangualde, Jornal do Centro Online, 25-05-2016 347

201. Obras de ampliação do Cemitério de Espinho inauguradas, Magazine Serrano Online, 25-05-2016 348

202. Grupo Bricotir investe em Mangualde, Magazine Serrano Online, 25-05-2016 350

203. "Luz verde" para apoios aos pequenos e médios agricultores, Beirão Online (O), 26-05-2016 352

204. Ministro da Agricultura em Mangualde na assinatura dos protocolos com os Grupos de Ação Local, Dão e
Demo Online, 26-05-2016

355

205. Capoulas Santos esteve em Mangualde, Magazine Serrano Online, 26-05-2016 357

206. Mangualde foi capital nacional do desenvolvimento local, Rua Direita Online, 26-05-2016 359

207. "Valediction" alia música e património em Mangualde, MetroNews Online, 27-05-2016 362

208. APRESENTADO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 2016, Notícias de
Viseu Online, 27-05-2016

364

209. COMPLEXO DESPORTIVO DE MANGUALDE ACOLHEU FINAIS DE FUTEBOL, Notícias de Viseu Online, 27-
05-2016

365

210. Vital Health - Mangualde recebe IV Semana da Saúde, Vital Health Online, 27-05-2016 366

211. Câmara de Mangualde apresentou dispositivo de combate a incêndios, Centro TV Online, 28-05-2016 367

212. Farol da Nossa Terra  - Ministro da Agricultura esteve em Mangualde na assinatura de Protocolos de
Articulação Funcional com os Grupos de Acção Local, Farol da Nossa Terra Online, 28-05-2016

369

213. Apresentado Dispositivo Especial de Combate a Incêndios florestais 2016, Jornal do Centro Online, 28-
05-2016

371

214. DECIF 16 apresentado no Concelho de Mangualde, Magazine Serrano Online, 28-05-2016 373

215. Música e Património aliados a  ´Valediction´, Magazine Serrano Online, 28-05-2016 375

216. Mangualde foi palco da assinatura de protocolos PDR2020, Diário de Coimbra - Domingo, 29-05-2016 376

217. Mangualde apresentou dispositivo concelhio de combate a incêndios florestais 2016, Dão e Demo
Online, 29-05-2016

377

218. Quatro cidades do distrito de Viseu com 36 milhões de euros, Jornal do Centro Online, 29-05-2016 379

219. 43 operacionais e 11 veículos na apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios
Florestais 2016, Rua Direita Online, 29-05-2016

381

220. CAPOULAS SANTOS ASSINA PROTOCOLOS DOS GRUPOS DE AÇÃO LOCAL COMO A ADD QUE NELAS
INTEGRA, Rua Direita Online, 29-05-2016

384

221. Mangualde acolheu finais de futebol, Rua Direita Online, 29-05-2016 386

222. Concerto do guitarrista Francisco Sales em Mangualde, Diário de Viseu, 30-05-2016 389

223. Andebol4kids com mais de uma centena de participantes em Mangualde, Jornal do Centro Online, 30-
05-2016

390

#A347
#A347
#A348
#A348
#A350
#A350
#A352
#A352
#A355
#A355
#A355
#A357
#A357
#A359
#A359
#A362
#A362
#A364
#A364
#A364
#A365
#A365
#A365
#A366
#A366
#A367
#A367
#A369
#A369
#A369
#A371
#A371
#A371
#A373
#A373
#A375
#A375
#A376
#A376
#A377
#A377
#A377
#A379
#A379
#A381
#A381
#A381
#A384
#A384
#A384
#A386
#A386
#A389
#A389
#A390
#A390
#A390


224. Andebol4Kids com mais de uma centena de jovens atletas em Mangualde, MetroNews Online, 30-05-
2016

391

225. Uma centena de participantes no  Andebol4Kids, Magazine Serrano Online, 31-05-2016 393

226. Música, dança e poesia coabitaram e tornaram a noite única em Mangualde, MetroNews Online, 31-05-
2016

395

227. FÉRIAS DESPORTIVAS PROMETEM VERÃO DIVERTIDO PARA OS MAIS NOVOS, Notícias de Viseu Online,
31-05-2016

397

#A391
#A391
#A391
#A393
#A393
#A395
#A395
#A395
#A397
#A397
#A397


A1

Notícias de Viseu   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 13,91 x 17,01 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64260585 21-04-2016

PEDDY PAPER DEU A CONHECER 

PATRIMÓNIO MANGUALDENSE 

EVENTO ASSOCIOU-SE À INICIATIVA DO 
ICOMOS QUE ESTE ANO TEM COMO LEMA 
'O PATRIMÓNIO DO DESPORTO' 

No passado domingo, 17 de abril, e ape-

sar do mau tempo que se fez sentir, cerca de 

40 pessoas participaram no Peddy Paper 

'Mangualde, o nosso património', uma ini-

ciativa inserida nas comemorações do Dia In-

ternacional dos Monumentos e Sítios, que 

se assinalou ontem. O evento associou-se à  

iniciativa do ICOMOS, através da Direção 

Geral do Património Cultural, que este ano 

tem como lema 'o património do desporto'. 

A sua organização esteve a cargo da Câ-

mara Municipal de Mangualde, através do 

Gabinete de Gestão Programação do 

Património Cultural e do Gabinete de De-

sporto, e contou com a colaboração da Santa 

Casa da Misericórdia de Mangualde e da 

Paróquia de Mangualde. 
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MANGUALDE PROMOVE 

CONFERÊNCIA E 
EXPOSIÇÃO SOBRE CEUTA 

A Câmara Municipal de Mangualde leva a cabo uma Con-

ferência e Exposição sobre Ceuta. Assim, no dia 13 de maio 

realizar-se-á a Conferência ''Luzes e sombras na operação 

militar da tomada de Ceuta, em 1415" com a intervenção de 

João Gouveia Monteiro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal 

Dr. Alexandre Alves. No mesmo dia arrancará a exposição 

"Miniaturas de máquina de guerra, artilharia e barcos" de 

José Ramos, no mesmo local. A entrada é livre. 

"LUZES E SOMBRAS NA OPERAÇÃO MILITAR DA 

TOMADA DE CEUTA, EM 1415" (POR JOÃO GOUVEIA 
MONTEIRO): 

A conquista portuguesa de Ceuta, em 21 de agosto de 

1415, foi uma das operações mais surpreendentes e mais 

apaixonantes de toda a história medieval portuguesa. Trata-

se da campanha mais longamente preparada, mais exigente 

em termos humanos, financeiros e logísticos e mais partici-

pada de todas quantas Portugal empreendeu entre os mea-

dos do século XII e os inícios do século XV. Além disso, temos 

a sorte de dispor de um relato detalhadíssimo da campanha, 

obra do cronista e guarda-mor dos arquivos da Torre do 

Tombo, Gomes Eanes de Zurara, nos 105 capítulos da sua 

"Crónica da Tomada de Ceuta". 

Apesar de tudo isto, e do evidente sucesso militar da ex-

pedição, subsistem ainda muitas dúvidas acerca desta cam-

panha, que de há décadas vêm alimentando um debate 

historiográfico bastante interessante: quais foram realmente 

as motivações da expedição? Qual o seu impacto no quadro 

político nacional e ibérico? Que crédito podemos atribuir à 

narrativa de Zurara? Até que ponto uma operação tão cuida-

dosamente planeada correu, no dia D, tal como o rei dese-

jara? Por que razão é que a praça muçulmana resistiu tão 

debilmente, e em que medida é que isso reflete o declínio 

da dinastia berbere dos Merínidas em Marrocos? Que bal-

anço final devemos fazer da conquista da primeira praça 

norte-africana portuguesa: valeu a pena? Que sacrifícios e 

que meios humanos, financeiros e, de novo, logísticos foi 

preciso reunir a partir de 1415 para conservar o enclave de 

Ceuta até 1458 (data da 2.2  conquista africana portuguesa)? 

Que significado e impacto teve o 21 de agosto de 1415 para 

o futuro da história de Portugal no mundo? Finalmente: que 

articulações e analogias podemos fazer entre Aljubarrota-

1385 e Ceuta-1415? 
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MINISTRO DO TRABALHO, 

DA SOLIDARIEDADE 
E DA SEGURANÇA SOCIAL 

VISITOU MANGUALDE 

A CONVITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE REU- 

NIU COM RESPONSÁVEIS DAS IPSS'S DO CONCELHO E 

FICOU A PAR DAS PREOCUPAÇÕES DOS DIRIGENTES LOCAIS 

O Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança 

Social, José Vieira da Silva, visitou Mangualde no passado 

sábado, dia 16 de abril. Acompanhado de João Azevedo, 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o Ministro 

visitou o Lar Padre António Pinto Lobinho, no Complexo 

Paroquial, onde ficou a conhecer algumas valências e 

serviços desta instituição. A convite da Câmara Municipal de 

Mangualde, Vieira da Silva reuniu, posteriormente, com os 

responsáveis das IPSS do concelho, onde ficou a par de al-

gumas das preocupações dos dirigentes locais. O Ministro 

visitou ainda algumas das valências da Santa Casa da Miser-

icórdia de Mangualde, nomeadamente o Lar Nossa Senhora 

do Amparo e o Lar Morgado do Cruzeiro. 

(...) «FICAMOS ESCLARECIDOS SOBRE A VISÃO DESTE 

GOVERNO RELATIVAMENTE AOS INVESTIMENTOS E 

ÀS POLÍTICAS SOCIAIS». (...) «A REDE SOCIAL DE MAN-

GUALDE QUE É, SEM DÚVIDA, UMA REDE SOCIAL COMPE-

TENTE E SOLIDÁRIA» - JOÃO AZEVEDO 

João Azevedo sublinhou que «foi uma honra receber o 

Senhor Ministro Vieira da Silva no nosso concelho e ficamos 

esclarecidos sobre a visão deste governo relativamente aos 

investimentos e às políticas sociais». Valorizou e felicitou «a 

Rede Social de Mangualde que é, sem dúvida, uma Rede So-

cial competente e solidária, sempre com uma postura e at-

uação elevada e competente. Nas reuniões que tivemos essa 

postura ficou clara e não podia deixar de enaltecer o papel 

dos agentes que compõem esta Rede.» 

Vieira da Silva encerrou a visita ao concelho de Man-

gualde com um jantar/conferência, promovido pela Santa 

Casa da Misericórdia de Mangualde, no âmbito do seu 

4032  aniversário 
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PRIMEIRA QUEIJARIA 

TRADICIONAL DE 

MANGUALDE 

Foi celebrado o auto de consignação que simbolizou ofi-

cialmente o arranque dos trabalhos da Queijaria Vale da Es-

trela. Trata-se de um investimento de cerca de 1.200.000€ 

do empresário e antigo ministro, o mangualdense Jorge 

Coelho. O momento contou com a presença de Jorge Coelho 

e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo. 

A intervenção, da responsabilidade da Empresa MAP En-

genharia, Lda., tem a duração prevista de cinco meses e a 

entrada em funcionamento da queijaria deverá acontecer 

em finais de setembro do corrente ano. Nessa altura iniciará 

a receção de Leite e respetiva produção de Queijo Serra da 

Estrela DOP (Denominação de Origem Protegida) certificado 

e de Requeijão Serra da Estrela DOP. 

A obra é financiada pela Caixa Económica Montepio 

Geral e tem como parceiro estratégico, relativamente a pro-

dução e recolha de Leite de Ovelha Bordaleira Serra da Es-

trela, a COAPE — Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores 

de Mangualde. 

FABRICO DO QUEIJO VISÍVEL DO EXTERIOR, POR FORMA 
A PROMOVER AS VISITAS POR PARTE DE ESCOLAS E 

ATRAIR O TURISMO 

Esta será a primeira queijaria tradicional do concelho de 

Mangualde. A nova unidade terá a designação de Queijaria 

Vale da Estrela e, numa primeira fase, vai criar 20 postos 

de trabalho sendo uma alavanca para a economia local. 
Com  cerca de 950 metros quadrados, este novo espaço vai 

servir para produzir regularmente Queijo Serra da Estrela 

DOP certificado. O modelo da unidade vai incluir uma mez-

zanine, que permite que seja visível do exterior o fabrico 

do queijo, por forma a promover as visitas por parte de es-

colas e atrair o turismo. 
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PRIMEIRA QUEIJARIA TRADICIONAL 
DE MANGUALDE 

Foi celebrado o auto 
de consignação que sim-
bolizou oficialmente o 
arranque dos trabalhos 
da Queijaria Vale da Es-
trela. Trata-se de um in-
vestimento de cerca de 
1.200.000€ do em-
presário e antigo min-
'ístro, o mangualdense 
Jorge Coelho. O mo-
mento contou com a 
presença de Jorge 
oelho e do Presidente 
a Câmara Municipal de 

Mangualde, João 
zevedo. 
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 Mangualde desenha
 Orçamento Participativo para 2017
 A Câmara de Mangualde 
iniciou este mês de abril o pro-
cesso referente ao Orçamento 
Participativo para 2017, com 
uma sessão de esclarecimento 
que decorreu no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, no pas-
sado dia 15.
 A autarquia anunciou que 
pretende chamar todos os mu-
nícipes a “envolverem-se num 
processo que é de todos” assim 

como e a apresentarem as res-
petivas proposta. As propostas 
para o Orçamento Participativo 
de Mangualde podem ser en-
tregues entre 1 de maio a 15 de 
junho de 2016.
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MANgUALde
Câmara prepara saída do Plano de Ajustamento Financeiro

 A Assembleia Municipal 
de Mangualde deverá votar 
esta quinta-feira, 28 de abril, 

a operação financeira de subs-
tituição de dívida no valor de 
quatro milhões e 160 mil euros. 

No passado dia 11 de abril, o 
executivo municipal, presidido 
por João Azevedo, deliberou 
em reunião de câmara propor à 
Assembleia Municipal a apro-
vação da referida operação fi-
nanceira.
 A deliberação permitirá à 
autarquia a liquidação dos em-
préstimos com o estado e com 
a banca nos planos de apoio à 
economia local (PAeL) e sa-
neamento financeiro (PSF) e, 
ao mesmo tempo, uma redu-
ção do custo com a atual dívi-
da, em cerca de 500.000 euros, 
bem como a criação de condi-
ções para uma saída do Plano 
de Ajustamento Financeiro.
 “esta operação financeira, 

não é mais do que uma ope-
ração de substituição de dívi-
da, explicou o presidente da 
Câmara de Mangualde. O so-
cialista João Azevedo lembrou 
que a mesma “trará enormes 
benefícios para o município, 
nomeadamente, na redução 
brutal do custo da dívida. São 
cerca de meio milhão de euros 
em juros que serão poupados 
ao erário público da autar-
quia.”
 O edil mangualdense acres-
centou que “o próximo pas-
so será uma saída da ‘troika’” 
o mais depressa possível. “Já 
abordei o secretário de estado 
das Autarquias Locais, dr. Car-
los Miguel, sobre este assunto 

para o qual o governo está sen-
sibilizado”, anunciou
 João Azevedo lembrou que 
“esta operação só é possível 
porque a autarquia de Man-
gualde tem feito uma gestão 
rigorosa e imaculada de ajusta-
mento financeiro com enormes 
sacrifícios para todos os man-
gualdenses”: “O sucesso desta 
operação no mercado, com vá-
rias entidades bancárias a apre-
sentar proposta, é a prova de 
que hoje a autarquia tem uma 
situação económico-financeira 
equilibrada.”
 depois de aprovada em As-
sembleia Municipal a proposta 
ficará sujeita ao visto do Tribu-
nal de Contas.

OPERAÇÃO FINANCEIRA VAI A ASSEMBLEIA MUNICIPAL
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22  ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA 

DE ESPINHO 

No dia 1 de maio, domingo, terá lugar o 2º Encontro 

Equestre da Freguesia de Espinho. O intuito é promover a 

arte equestre e o convívio entre os aficionados da modali-

dade. 

A iniciativa arranca com a receção aos cavaleiros às 

9h00. Pelas 10h00, inicia-se o passeio equestre pela Fregue-

sia de Espinho e o batismo equestre, no Campo de Futebol 

da Abadia de Espinho, aberto a toda a Comunidade. A Gin-

cana equestre decorre no Campo de Futebol da Abadia de 

Espinho, pelas 14h30. 

A organização está a cargo da Junta de Freguesia de Es-

pinho com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da 

Comissão de Festas de Gandufe, da Água-Levada Associa-

ção Cultural e Recreativa, da Associação Cultural e Recrea-

tiva de Póvoa e Espinho, da Pameca, do Teacher's Help, da 

Quinta dos Monteirinhos, da Q.A. Serviços Equestres Lda., 

da Prodofibra, da Adega Cooperativa de Mangualde, da 

Charretes de aluguer Lampreia, da Quinta dos Carvalhais, 

do PRD Bar, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e do 

Viseu Now. 
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PEÇA DE TEATRO 
"O ASTERÓIDE 614" 

30 DE ABRIL, 14H30, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES 

No próximo dia 30 de abril, a Câmara Municipal de Mangualde convida as famílias a as-

sistir à peça de teatro "O Asteroide 614", uma adaptação da obra "O Principezinho", da au-

toria de Antoine Saint-Exupéry. Esta peça será interpretada pelos atores Sofia Moura e 

Aliosman Ahmed e encenada por Graeme Pulleyn. A sessão tem lugar na Biblioteca Munic-

ipal Dr. Alexandre Alves, às 14h30, e integra a campanha do mês da prevenção dos maus-

tratos na infância que decorre em todo o país e pretende consciencializar que a melhor 

forma de tratar o problema é impedir que aconteça. 

Integrada ainda no projeto da autarquia 'Ajudar a Crescer', esta sessão pretende ser uma 

recriação da história do Principezinho em que serão abordados os relacionamentos, a co-

municação, a amizade, o amor, a necessidade de investimento nas relações e a importância 

da existência de objetivos que possam dar sentido à nossa vida. Este teatro dará o mote ao 

debate sobre a questão da importância dos valores/afetos nas dinâmicas familiares e contará 

com a presença de Maria Teresa Ribeiro - Professora na Faculdade de Psicologia da Univer-

sidade de Lisboa que abordará a 'importância dos valores/afetos nas dinâmicas familiares' 

e de António Fernandes — Presidente da CPCJ de Viseu com a temática 'Responsabilidades 

parentais/ a família como elemento de promoção e proteção'. 

A iniciativa é da responsabilidade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 

Risco de Mangualde, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento 

de Escolas de Mangualde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 27 de abril 
através dos contactos cpcj@cmmangualde.pt  ou 232619880. 

No mês da prevenção dos maus-tratos na infância pretende-se consciencializar a comu-

nidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância, através do fortaleci-

mento das famílias no sentido de uma parentalidade positiva e numa perspetiva de 

empoderamento destas e para o fortalecimento das próprias crianças 

autarquia mangualdense desafia ainda os pais a dinamizarem com os seus filhos um 

conjunto de atividades durante o mês de abril, porque a prevenção dos maus tratos na in-

fância começa em casa e começa com pequenos gestos: ame o seu filho(a), brinque com 

ele(a), abrace-o(a), escute-o(a)... Porque ser pai/mãe é partilhar a vida com o seu filho(a): 

acompanhando, estimulando e compreendendo. É fundamental rir com eles, dar um passeio, 

ajudar a estudar, ler e acima de tudo educar, valorizar, respeitar e proteger. Torne a infância 
feliz!! 
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'ESTÁ A SER PREPARADO UM 

PROJETO DE UMA NOVA ÁREA 

DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL' 

ANUNCIOU O EDIL MANGUALDENSE 

TECIDO EMPRESARIAL PARTILHOU EXPERIÊNCIAS 

PARA DINAMIZAR E INVESTIR EM MANGUALDE 

O auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu, o 

seminário "Dinamizar e Investir Mangualde". A iniciativa or-

ganizada pelo CIDEM, Centro de Inovação e Dinamização 

Empresarial de Mangualde, contou com a participação da 

Associação Empresarial de Mangualde (AEM), da Associ-

ação Industrial da Região de Viseu (AIRV), da Associação In-

dustrial do Distrito de Aveiro (AIDA) e da Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP Por-

tugal Global). 

O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 

Azevedo, abriu a sessão de trabalhos, onde anunciou que 

'está a ser preparado um projeto de uma nova área de lo-

calização empresarial, junto à autoestrada A25, para que os 

empresários que procuram o concelho tenham mais e mel-

hor oferta'. 'Queremos aproveitar o quadro comunitário 

para lançar um novo projeto, que é ambicioso, mas que 

temos a convicção de que vai ser concretizável no futuro' 

salientou. Acrescentado, 'temos uma série de bolsas indus-

triais muito juntas dos eixos de comunicação que permitem 

que sejamos competitivos'. O autarca considera que 'o país 

vai ter que definir claramente quais são as zonas de inter-

venção nesta matéria. E Mangualde, pelas razões todas que 

são conhecidas, será um dos locais mais importantes no de-

senvolvimento empresarial da região Centro'. 

ENCONTRO CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO VALIOSA 
DE ASSOCIAÇÕES EMPRESARIAIS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  

Seguiu-se uma breve apresentação do CIDEM, pelo 

Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes, 

e a apresentação 'Internacionalização das Empresas - rede 

e serviços de apoio ao Investimento' com as intervenções 

de Maria João Gomes e João Pedro Alves, AICEP Portugal 

Global. O tema 'Qualificação de PME - Apresentação do Pro-

jeto de Formação-Ação QI PME 2020', foi abordado por José 

Ribeiro, da Associação Empresarial de Mangualde. Seguiu-

se a intervenção de Francisca Peixoto, da Associação Indus-

trial da Região de Viseu, 'Apoiar as Empresas da Região', e 

a intervenção de Carla Vieira, da Associação Industrial do 

Distrito de Aveiro, 'Apoiar as PME no processo de interna-

cionalização'. A sessão encerrou com a apresentação do 

Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes, 

que falou de 'Competitividade do território - exemplos de 

boas práticas'. 

O CIDEM arrancou o ciclo de seminários de 2016 com este 

encontro "Dinamizar e Investir Mangualde". Mangualde 

tem um rico e diversificado tecido empresarial, com uma 

presença expressiva em mercados internacionais. Este en-

contro, com a participação valiosa de Associações Empre-

sariais e Instituições Públicas, visava trazer conhecimentos 

e experiências em missões empresariais que podem facilitar 

a tarefa de procura e desenvolvimento de oportunidades 

de negócio, individualmente ou em parceria com outras 

empresas, nacionais ou internacionais, permitindo alargar 

possibilidades. 

Sofia Monteiro 
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Quatro ant igos empresários já 
desaparecidos, homens empreen-
dedores e até inventores, de Man-
gualde foram homenageados pela 
autarquia no dia 25 de abril. Antó-
nio Venâncio, Gilberto de Lemos, 
João Figueiredo e Manuel Cardoso 
Ramos passam agora a ser o nome 
de ruas do parque empresarial do 
Salgueiro.
António Venâncio foi o primeiro 
dos homenageados. Do antigo em-
preendedor correm histórias como 

a da invenção do “gasogénio”. 
Durante a 2ª Guerra Mundial, no 
tempo da racionalização de com-
bustíveis, António Venâncio mon-
tou uma espécie de fogão a lenha 
na traseira de um automóvel e fê-lo 
mover-se com o aproveitamento 
dos gases da combustão. 
Outro dos homenageados foi Gil-
berto de Lemos, o “Gilinho”. Foi 
dono durante muitos anos da única 
loja de eletrodomésticos de Man-
gualde. Manuel Cardoso Ramos, o 

“Nené”, tornou-se conhecido por 
ter construído um fogão inovador 
e uma máquina de fazer gelo em 
barras. 
João Fig ueiredo,  o “Ma r telo”, 
ficaria conhecido em Mangualde 
por criar o Auto-Hipo. Retirou 
o motor a um veículo e em vez 
dele fez uma plata forma onde 
colocou um cavalo. Nas descidas o 
cavalo puxava o carro e nas subidas 
descansava. 

  TOPONÍMIA

QUATRO ANTIGOS EMPRESÁRIOS COM NOME DE RUA

O autarca de Mangualde inaugurou as quatro 
ruas com familiares dos homenageados
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  MANGUALDE

Texto José Lorena

CÂMARA LANÇA NOVO PARQUE EMPRESARIAL
A AUTARQUIA DE 
MANGUALDE ANUNCIOU A 
CANDIDATURA A UM NOVO 
PARQUE EMPRESARIAL. O 
INTERESSE DAS EMPRESAS 
JUSTIFICA A MEDIDA E 
O LOCAL ESCOLHIDO 
FOI JUNTO À EMPRESA 
PATINTER

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Mangualde anunciou a can-
didatura a uma nova zona 

industrial na periferia da cidade a 
fazer aos apoios comunitários pre-
vistos no programa Centro 2020. A 
iniciativa foi comunicada pelo au-
tarca mangualdense, João Azevedo, 
durante o seminário “Dinamizar e 

Investir Mangualde”.
A justificação dada por João Azeve-
do é a da grande procura de locais 
para investir no concelho. “Quere-
mos juntar todas as bolsas empre-
sariais que existem, tais como a da 
PSA e a que existe junto à Patinter”, 
disse o autarca, acrescentando que 
depois de pensada a criação do novo 

parque, “o grande objetivo é o de 
o situar junto às grandes vias de 
comunicação, neste caso a A25.
“Estamos a preparar o futuro de 
forma consolidada”, diz João Aze-
vedo, que não adiantou o tipo de 
investimento devido ao estado pre-
maturo da candidatura a apresentar 
pela autarquia.

Página 13



A14

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,36 x 14,22 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64328851 29-04-2016

Jorge Coelho e João Azevedo na assinatura do auto de consignação. 

Queijaria tradicional em Mangualde 
Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

Fruto de um investimento do 
empresário e antigo ministro, Jor-
ge Coelho, vai surgir na vizinha 
cidade de Mangualde a queijaria 
tradicional 'Vale da Estrela'. O 
auto de consignação, que simbo-
lizou oficialmente o arranque dos 
trabalhos, já foi assinado, estando 
em causa um investimento de cerca 
de 1.200.000E. 

A intervenção, da responsabili-
dade da Empresa MAP Engenha-
ria, Lda., tem a duração prevista de 
cinco meses e a entrada em fun-
cionamento da queijaria deverá 
acontecer em finais de setembro do 
corrente ano. Nessa altura iniciará 
a receção de leite e respetiva pro-
dução de Queijo e Requeijão Serra 
da Estrela DOP (Denominação de 
Origem Protegida) certificados. 

A obra é financiada pela Caixa 
Económica Montepio Geral e tem 
como parceiro estratégico, relati- 

vamente à produção e recolha de 
leite de Ovelha Bordaleira Serra 
da Estrela, a COAPE - Cooperativa 
Agropecuária dos Agricultores de 
Mangualde. 

Como foi evidenciado durante 
a assinatura do auto consignação, 
no qual esteve presente o próprio 
Jorge Coelho - que é natural do con-
celho de Mangualde - e o edil local, 
João Azevedo, esta será a primeira  

queijaria tradicional do concelho 
mangualdense, estando prevista, 
numa primeira fase, a criação de 
20 postos de trabalho. 

Com cerca de 950 metros qua-
drados, este novo espaço vai contar 
com uma mezzanine, que permite 
que seja visível do exterior o fabri-
co do queijo, por forma a promover 
visitas por parte de escolas e atrair 
o turismo. 1 
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MOSTRA Entre os dias 14 e 20 de maio, o Município 
de Mangualde vai promover a sua 1.a  Mostra Social, 
uma iniciativa com um programa repleto de ativi-
dades e que pretende dar a conhecer as respostas 
sociais que as instituições mangualdenses ofere- 

cem a quem as procura. A iniciativa culmina com a 
realização de uma Gala Final, a realizar no dia 20 de 
maio, pelas 14.00 horas, na Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, durante a qual haverá demonstra-
ções promovidas pelas instituições envolvidas. 
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TEATRO Amanhã, dia 30 de abril, pelas 14.30 
horas, é apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre 
Alves, em Mangualde, a peça de teatro 'O Asteroide 
674', uma adaptação da obra 'O Principezinho, da 
autoria de Antoine Saint-Exupéry, que será interpre- 

tada pelos atores Sofia Moura e Aliosman Ahmed 
e encenada por Graeme Pulleyn. Promovida pelo 
Município de Mangualde, a iniciativa insere-se na 
campanha do mês da prevenção dos maus-tratos 
na infância que está a decorrer em todo o pais. 
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A17COMPETIÇÃO REÚNE GINASTAS EM MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-04-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://noticiasdeviseu.com/competicao-reune-ginastas-em-mangualde/

 
O Pavilhão Municipal de Mangualde volta a acolher mais uma edição do Mangualde Gym, no dia 7 de
maio. A iniciativa, que já vai na quarta edição, é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde com
o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde. O encontro tem início às 15h00, com o desfile de
abertura dos participantes, e termina pelas 18h00. Durante a iniciativa poderá assistir a várias
apresentações das classes participantes. A entrada é livre. São 12 os clubes/associações/escolas
participantes: Agrupamento de Escolas de Mangualde, Sporting Clube de Portugal, Associação de
Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul, Agrupamento de Escolas de Vouzela, Agrupamento de
Escolas de S. Pedro do Sul, União Progressiva Vale do Côvo, IAM - Instituto de Artes Musicais, Centro
Atlético Póvoa Pacense, Forlife, GINARTE - Associação Desportiva e Cultural de Estremoz, Escola de
Dança Pedro e Fernanda e Clube Nacional de Ginástica. A edição anterior foi um sucesso com a
presença de cerca de 400 participantes, entre ginastas e professores. Este ano o número de
participantes esperados mantém-se.
 
 Colocado por   em Abril 29, 2016
 
Noticias
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A NOTICIA 

SENIORES.Ocorre no dia 7 o almoço 
dos idosos do concelho de Ponte de Sor. 
Tem lugar na Sociedade Recreativa e 
Cultural dos Foros do Domingão. 

A RESPOSTA 

O almoço é organizado pela Câmara 
Municipal de Ponte de Sor, em estreita 
colaboração com as juntas de fregue-
sia do concelho. 

01~ 

Grácio 
dos Santos 
Santarém 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

SOCIAL. A Câmara Municipal de Man-
gualde promove, de 14 a 20 de maio, a1a 
edição da Mostra Social. Decorre no lar-
go Dr. Couto. 

O programa encerra com a grande gala 
final, que vai ter lugar, a partir das 
14h00, no auditório da Biblioteca Mu-
nicipal Dr. Alexandre Alves. 

Grupo 
de Dadores 
de Pernes 

DÁDIVAS. No âmbito do seu programa 
de atividades, o Grupo de Dadores de 
Sangue de Pernes leva a efeito no dia 6 
mais uma ação de recolha. 

A ação de recolha de sangue decorre 
no Hospital Distrital de Santarém, em 
unidade móvel, no seguinte horário: 
15h00 às 20h00. 
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Mangualde homenageou
mães com concerto

Concerto Sinfónico Coral em Mangualde

EFEMÉRIDEA Câmara Muni-
cipal de Mangualde assinalou
o Dia da Mãe com um Con-
certo Sinfónico Coral. A Igreja
do Complexo Paroquial de
Mangualde encheu-se para ce-
lebrar a data com um mo-
mento cultural único, que con-
tou com as actuações da Or-
questra POEMa, do Coral Lo-
pes Morago e do Grupo Coral

de Abraveses. 
O momento contou ainda

com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo. 

O Concerto Sinfónico Coral
foi uma homenagem a todas
as mães, por parte da Câmara
Municipal de Mangualde e de
todos os intervenientes deste
projecto. |
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 O concelho de Mangual-
de vai receber um novo parque 
empresarial. O presidente da au-
tarquia, João Azevedo anunciou 
durante o seminário “Dinamizar 
e Investir Mangualde’ organi-
zado pelo Centro de Inovação 
e Dinamização Empresarial do 
concelho, que “está a ser prepa-
rado um projeto para uma nova 
área de localização empresarial, 
junto à autoestrada A25, para 
que os empresários que procu-
ram o concelho tenham mais e 
melhor oferta”.

 O autarca acredita que o 
novo projeto vai ser financiado 
com fundos comunitários do 
atual quadro comunitário de 
apoio, dada dinâmica empresa-
rial do concelho. “ Queremos 
aproveitar o quadro comunitá-
rio para lançar um novo projeto, 
que é ambicioso, mas que temos 
a convicção de que vai ser con-
cretizável no futuro”, avançou e 
acrescentou: “temos uma série 
de bolsas industriais muito jun-
tas dos eixos de comunicação 
que permitem que sejamos com-

petitivos”. 
 O autarca considerou que 
“o país vai ter que definir cla-
ramente quais são as zonas de 
intervenção nesta matéria. E 
Mangualde, pelas razões todas 
que são conhecidas, será um dos 
locais mais importantes no de-
senvolvimento empresarial da 
região Centro”.

empreendedores da 
terra homenageados

 De forma a homenagear a 
carreira e a vida de importantes 
nomes mangualdenses, que se 
destacaram pelo seu empreen-
dedorismo e atividade indus-
trial, a Câmara Municipal de 
Mangualde inaugurou no dia 
25 de abril, algumas placas de 
toponímia localizadas na Zona 
Industrial do Salgueiro. António 
Venâncio, Gilberto de Lemos, 
João Figueiredo e Manuel Car-
doso Ramos, têm agora o seu 
nome cravado em arruamentos 
do parque empresarial.
 O momento de “recordação e 
de valorização”, que contou com 
autarcas, amigos e familiares dos 
homenageados, inseriu-se nas 
comemorações municipais do 
25 de Abril.

AUTARQUIA ATRIBUIU NOMES DE EMPREENDEDORES A RUAS DO PARQUE

MAnGuALDE
novo parque empresarial junto à a25
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MANgUALdE

Novo parque
empresarial
junto à A25
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05/05/2016

A galeria de exposi-
ções do Mercado Velho
em Tondela recebeu na
tarde do último sábado, 30
de abril, a apresentação
do último livro da poetisa
Filipa Duarte, “Alice no
país do sol”.

A autora convidou
António Soares Marques,
antigo, presidente da Câ-
mara Municipal de
Mangualde e Governador
Civil do Distrito de Viseu
para que fosse essa ilus-
tre figura a apresentar o
seu mais recente livro da
sua já grande obra literá-
ria.

Este acontecimento li-
terário foi partilhado por
Filipa Duarte com outros
convidados para um mo-
mento de poesia
p r o t a g o n i z a d o
protagonizado por Marta
Rosa e João Carlos Vale.

Os três recitaram po-
emas do livro “Alice no
país do sol”, antes de da-
rem a palavra ao presiden-
te da Câmara Municipal
de Tondela, José António
de Jesus, para que este
encerrasse a sessão.

Antes do encerramen-
to da sessão foi tirada

uma fotografia com todos
os presentes para mais
tarde recordar, seguindo-
se a sessão de autógra-
fos da autora do livro com
música de fundo dos
“Sete Lágrimas” com per-
cussão de Rui Silva.

A dignidade que esta

reportagem merece será
dada na próxima edição
do nosso jornal, no qual
relataremos os pormeno-
res das magníficas inter-
venções que ocorreram na
apresentação deste livro.

ARMÉNIO PEREIRA

Tondela

Apresentação de
“Alice no país do sol”

Filipa Duarte acompanhada por Pedro Adão e Soares Marques

Soares Marques fez a apresentação do livro
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ÚLTIMA PÁGINA

Tondela

Apresentação de “Alice no país do sol”
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1 2  MOSTRA 
SOCIAL DE 14 
A 20 DE MAIO 

A Câmara Municipal de 
Mangualde promove, de 14 a 20 
de maio, a la Edição da Mostra 
Social. Durante sete dias, o 
Largo Dr. Couto dá a conhecer 
as respostas sociais que as 
instituições do concelho ofere-
cem aos mangualdenses. O 
programa encerra com a Grande 
Gala Final, que vai ter lugar no 
Auditório da Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves. 

A Mostra tem início no dia 
14, às 10h e, ainda de manhã, é 
possível participar no workshop 
de judo e na "Oficina de Cho-
colate e emoções". Vox Visio, 
Cantar Sénior e Grupo de Fol-
clore vão animar a tarde de sá-
bado. O programa de domingo é 
dedicado à atividade física e às 
crianças. A manhã do dia 15 
começa às 9h, com zumba, uma 
caminhada solidária e aulas de 
dança. A partir das 16h, há uma 
peça de teatro e um atelier de 
pintura para criança.; C uni grupo 
de adolescentes "Buéanima-
dos". 

No dia 16, é possível assistir 
a duas sessões de Técnicas de 
Procura de Emprego e a um 
workshop de pintura. Durante a 
tarde, os mais novos podem 
participar na aula de karaté e 
podem ouvir a Orquestra 'Sem 
Idade' para crianças e idosos. As 
atividades de terça-feira tam-
bém privilegiam as gerações 
mais novas e os seniores com 
sessões desportivas, a História 
da Carochinha de Luísa Ducla 
Soares, um Encontro Intergera-
cional e Jogos de Estimulação. 

Para os pais, estão previstas 
ações de prevenção. Na quarta-
feira vai decorrer uma Celebra-
ção da Palavra e execução de 
trabalhos manuais, assim como 
demonstrações de zumba e de 
yoga. O dia 19 começa com 
Canto na 3' Idade e com um 
workshop de "Reaproveita-
mento de desperdícios para 
cosmética", terminando com 
urna Atividade de Pintura para 
crianças e com um workshop de 
"Treino da higiene do sono". 

O último dia inclui um 
atelier de bordados, e a Grande 
Gala Final, com demonstrações 
das instituições mangualdenses, 
tem início às 14h, no Auditório 
da Biblioteca Municipal. 
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MANGUALDE HOMENAGEOU 
EMPRESÁRIOS QUE FIZERAM HISTÓRIA 
NO MUNDO EMPRESARIAL 

António Venâncio, Gilberto 
de Lemos (Gilinho), Manuel 
Cardoso (Nené) e João Figuei-
redo (Martelo), quatro empresá-
rios já falecidos que se desta-
caram enquanto empreende-
dores e inovadores no sector 
empresarial, foram homenagea-
dos pela Câmara de Mangualde 
com a atribuição dos seus nomes 
a ruas da Zona Industrial do 
Salgueiro, em cerimónia inseri-
da nas comemorações munici-
pais do 25 de Abril. 

A Segunda Guerra Mundial 
levou à racionalização dos com-
bustíveis. António Venâncio 
montou uma espécie de fogão a 
lenha na traseirà de um auto-
móvel e, no aproveitamento dos 
gases da sua combustão, o auto-
móvel movia-se e viajou pelo 
pais. A esse invento deu o nome  

de Gasogénio. 
Empresário, dono de uma 

loja de eletricidade (a única em 
Mangualde durante vários 
anos), Gilberto Lemos vendia 
produtos elétricos e fazia 
reparações em rádios e outros 
aparelhos, atividade em que era 
exímio. Pioneiro no radioama-
dorismo em Portugal, construiu 
o seu próprio equipamento de 
rádio em onda curta, numa 
altura em que esta ainda estava a 
ser desenvolvida noutros países. 

Também em tempo de guer-
ra, para fazer face à escassez de 
combustíveis, João Figueiredo 
criou o «Auto-Hipo», um veí-
culo ao qual retirou o motor e 
aproveitou esse espaço para 
colocar uma plataforma para 
onde subia um cavalo. Nas su-
bidas era o cavalo que puxava o  

carro, nas descidas o cavalo 
subia para a plataforma e des-
cansava. O cavalo era o Carriço. 
Com  o Auto-Hipo, João Figuei-
redo participou na primeira 
Gratule Exposição do Mundo 
Português, em 1940. 

Filho de Francisco Cardoso 
Ramos (Xico Ramos), Manuel 
Cardoso Ramos, cedo se 
notabilizou pela capacidade de 
empreendedorismo e de ino-
vação. A ele se deve, entre outras 
invenções, a construção do fo-
gão elétrico «Ramos», cuja prin-
cipal característica inovadora e 
revolucionária, do ponto de vista 
tecnológico, era a dc o esmalte 
não cascar com as elevadas tem-
peraturas. Montou uma máquina 
de fabricar gelo, vendido às bar-
ras, numa altura em que ainda 
não existia o frigorífico. 
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MANGUALUE 
HOMENAGEOU 
EMPRESÁRIOS 
QUE FIZERAM HISTÓRIA 
NO MUNDO EMPRESARIAL 
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Encontro 
de ginástica
em Mangualde
O Pavilhão Municipal de Man-
gualde acolhe amanhã mais
uma edição do Mangualde
Gym, iniciativa que já vai na
quarta edição e que é organiza -
da pela Câmara de Mangualde
com o apoio do Agrupamento
de Escolas. O início do encon-
tro, que conta com a presença
do secretário de Estado da Ju-
ventude e Desporto, João Paulo
Rebelo, está marcado para as
15h00, com o desfile de aber-
tura dos participantes.

São 12 os emblemas partici-
pantes: Agrupamento de Esco-
las de Mangualde, Sporting
Clube de Portugal, Associação
de Educação Física e Desporto
de S. Pedro do Sul, Agrupa-
mento de Escolas de Vouzela,
Agrupamento de Escolas de S.
Pedro do Sul, União Progres-
siva Vale do Côvo, IAM – Insti-
tuto de Artes Musicais, Centro
Atlético Póvoa Pacense, Forlife,
Ginarte – Associação Despor-
tiva e Cultural de Estremoz, Es-
cola de Dança Pedro e Fer-
nanda e Clube Nacional de Gi-
nástica.A edição anterior teve
a presença de cerca de 400
participantes. |
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O Largo Dr. Couto e o Rossio 
de Mangualde vão receber 
nos próximos dias 21 e 22 de 

maio, sábado e domingo, a primeira 
edição da Feira das Tradições e dos 
Produtos da Terra. O certame vai 
direitinho para a lembrança aos 
mangualdenses sobre o que eram as 
vendedoras de praça, as tabernas, a 
retrosaria, os ranchos folclóricos, 
um baile popular, o fotógrafo à 
la minute, a doçaria, a medicina 
popular, os ardinas, a alfaiataria, 
o teatro, entre outras profissões 
e manifestações populares que já 
desapareceram.

  ANTIGAS TRADIÇÕES
Texto José Lorena

1ª FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA TERRA 
EM MANGUALDE
O CENTRO DA CIDADE 
DE MANGUALDE VAI 
REGRESSAR AO PASSADO 
NOS PRÓXIMOS DIAS 21 E 
22 DE MAIO. TRATA-SE DA 
PRIMEIRA EDIÇÃO DE UMA 
FEIRA QUE VAI RECRIAR A 
CIDADE ANTIGA DE 1930, 
1940 E 1950

A organização do evento é da Câmara 
Municipal de Mangualde e pretende 
recriar com exatidão o que era a 
cidade antiga entre 1930 e 1950 do 
século passado. Destaque para os 
momentos e atividades que se vão 
realizar durante os dois dias e apenas 
entre as 10h00 e as 20h00. O intuito 
é promover o comércio tradicional, 
mas com produtos e da forma como 
eram vendidos na rua nas primeiras 
décadas do século XX.
Assim, nos bailes populares que se 
vão realizar naquele espaço, parti-
cipam ranchos folclóricos e bandas 
� larmónicas do concelho, haverá um 
carrossel à moda antiga, os ourives 
vão-se vestir como os seus pares o 
faziam há longos anos, tais como as 
vendedoras de praça, as retroseiras, 
os ardinas e os alfaiates que caíram 
em desuso.
No espaço em frente à Câmara está 
também presente o fotógrafo à la mi-
nute, como antigamente era chama-
do, a fazer retratos a preto e branco. 
Lugar também para o barbeiro e para 
a drogaria, assim como para os anti-

O espaço em frente 
à Câmara vai 
receber as antigas 
tradições de 
Mangualde

gos sapateiros, dentistas, barbeiros, 
oleiros, vendedores de antiguidades, 
entre muitos outros. Espaço também 
vai haver para conferências sobre os 
antigos quotidianos rurais.

BORREGO E CABRITO 
NA FESTA
Em paralelo e nos mesmos dias da 
Feira, têm lugar os festivais do Bor-
rego e o fim-de-semana do Cabrito. 
Trata-se de iniciativas que se realizam 
pela primeira vez em Mangualde. 
Quanto ao borrego, a iniciativa é or-
ganizada pela cooperativa COAPE e 

tem como objetivo “valorizar a � leira 
e promover a pastorícia, assim como 
permitir a degustação de borrego de 
maneiras diferentes, do queijo DOP e 
de outros produtos da terra”.
Nos dois dias do fim-de-semana 
tem lugar o Fim-se-semana Gastro-
nómico do Cabrito, uma iniciativa 
alargada aos restaurantes da cidade 
de Mangualde. Aderiram a este 
certame os restaurantes A Tasquinha, 
Cantinho dos Petiscos, Cascata de 
Pedra, Os Galitos, Gestur, hotéis 
Cruz da Mata, Senhora do Castelo e 
Mira Serra e O Valério. 
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O LEITOR A NOTICIA ARESPOSTA 

DESPORTO. No próximo dia 15. a Câ-
mara Municipal da Lousa vai promover 
mais uma edição da atividade desportiva 
'Lousa Saudável'. 

A iniciativa, que visa assinalar o mês 
do coração e sensibilizar a população 
para a prática desportiva, decorre no 
Aeródromo da Lousa. 

João Santos 
Lousa 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

FEIRA. A Câmara Municipal de Man-
gualde promove nos dias 21e 22, no cen-
tro da cidade, a la edição da 'Feira das 
Tradições e dos Produtos da Terra. 

Este evento vai recriar, no largo Dr. 
Couto e no largo do Rossio, a Mangual-
de de outros tempos. Há folclore, filar-
mónicas e baile. 

Bombeiros DÁDIVAS. O Núcleo de Dadores de 
Voluntários Sangue da Associação dos Bombeiros 

do Fundão Voluntários do Fundão promove hoje 
uma ação de recolha.  

A ação de recolha de sangue decorre 
no quartel dos Bombeiros Voluntários 
do Fundão no seguinte horário: 09h00 
às 12h30. 
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EX-SCUT O presidente do
Conselho Regional da Comis-
são Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC) aplaude a pro-
posta aprovada no Parlamento
tendo em vista a redução do va-
lor das portagens nas antigas
Scut, admitindo que a “decisão
atenua a injustiça na região”.
“Desde o primeiro momento, fui
radicalmente contra”, começa
por esclarecer João Azevedo, re-
ferindo-se à implementação das
portagens nas referidas vias -
nomeadamente as da região
(A24 e A25) – levada a cabo em

2011 e que, segundo este, preju-
dicou “o território, as pessoas e
as empresas”.

O também presidente da Câ-
mara de Mangualde congratula
os votos da maioria parlamen-
tar e acredita que a aprovação
da proposta “é um bom princí-

pio” para um “território que já
tem sido suficientemente pre-
judicado por não ter as mesmas
oportunidades, ter cada vez
menos pessoas e não possuir
alternativas viáveis a estas vias”.

Realçando aspectos como “a
segurança e os índices de sinis-
tralidade” para justificar a im-
portância das antigas Scut,
João Azevedo espera assim
que no futuro, “quando o país
tiver condições favoráveis” em
termos de “situação macroe-
conómica”, seja possível “com
responsabilidade”, acabar com
o pagamento de portagens. |

João Azevedo fala em “decisão
que atenua a injustiça na região”

A comissão de utentes da A23,
A24 e A25 considerou "posi-
tiva" a aprovação no Parla-
mento da redução do valor das
portagens nas antigas Scut
(vias sem custos para o utili-
zador) e espera que "não seja
de poucos cêntimos".

Cerca de 40 pessoas, oriun-
das de Castelo Branco, Viseu,
Guarda e Vilar Formoso, mar-
caram presença nas galerias da
Assembleia da República para
assistirem ao debate sobre as
portagens nas ex-Scut, quatro
anos depois de as auto-estra-
das A22, A23, A24 e A25 terem
sido portajadas.

Os cinco diplomas apresen-
tados pelo PCP e os cinco do
BE para a abolição das porta-
gens naquelas vias foram re-
jeitados, bem como a proposta
do CDS-PP para a redução em
50% das portagens na Via do
Infante (A22) até estarem con-
cluídas as obras na Estrada Na-
cional 125, a proposta do PEV
para o fim das portagens na
Auto-estrada Transmontana
(A4) e a do PSD para a revisão
do sistema de cobrança de
portagens nas ex-Scut.

Apenas o projecto de reso-

lução apresentado pelo PS
para a redução do valor das
portagens nas quatro autoes-
tradas foi aprovado, com o
voto favorável do PS, do PCP,
do BE, do PEV e do PAN e a
abstenção do PSD e do CDS.

À saída da discussão, o porta-
voz da Comissão contra as Por-
tagens na A25, A24 e A23, Fran-
cisco Almeida, considerou a so-
lução "positiva", mas lembrou
que a redução do valor das por-
tagens deve ser significativo.

"Qual é a redução? É porque
se for uns cêntimos, na ligação
de Viseu à Guarda ou da
Guarda a Castelo Branco, se
for por meia dúzia de cêntimos,
então que fiquem com eles",

frisou.
O representante afirmou

ainda que a solução encon-
trada resultou das acções de
luta promovida pelos utentes
ao longo dos anos, subli-
nhando, contudo, que a grande
luta é a de abolir as portagens.

"É claro que qualquer pessoa
da região no seu perfeito juízo
acha positivo que o valor das
portagens seja reduzido, mas
a questão central é que, não
havendo alternativa, não pode
haver portagens", sustentou.

Francisco Almeida disse
ainda não ter ficado surpreen-
dido com as rejeições dos res-
tantes projectos de resolução e
apontou o voto favorável pela
manutenção das portagens dos
nove deputados (cinco do PSD,
um do CDS e três do PS) eleitos
da sua região, Viseu.

"Vim confirmar aquilo que
imaginava. Os deputados do
meu distrito votaram a favor das
portagens. Não venham depois
defender o desenvolvimento do
meu distrito. Aqui vo ta ram uma
medida que nos pre judica e é
injusta", sustentou.

Também a representante da
Associação da Hotelaria, Res-
tauração e Similares de Portugal
(AHRESP) Júlia Fernandes disse
esperar uma "redução drástica"
do valor das portagens.

"É impensável continuarmos
a comportar este tipo de por-
tagens. Cada vez há menos tu-
ristas, menos mobilidade, há
cada vez mais empresas a fe-
char. Vamos esperar para ver
qual é o valor da redução, mas
que seja drástica", sustentou. |

A23, A24 e A25 com
portagens mais baratas
Parlamento Esquerda votou a favor, mas os utentes esperam agora redução 
significativa do valor das portagens das ex-Scut

ARQUIVO

O deputado viseense CDS-PP,
Hélder Amaral, acusou o PS
de ter criado as Scut e de ser
o responsável pela cobrança
das portagens, afirmando
que foi o “pior negócio e o
mais ruinoso para o Estado
em termos de portagens”. O

deputado desafiou ainda o
PCP e o BE a tomarem uma
posição firme na defesa da
abolição das portagens e a fa-
zerem depender o seu voto
no próximo Orçamento do
Estado da abolição da co-
brança. |

Hélder Amaral acusa PS de ser
responsável pela cobrança

A25 é uma das antigas Scut que terá portagens mais baratas
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Parlamento rejeitou abolição das portagens, mas aprovou redução das taxas pagas nas ex-SCUT   Página 3

Aprovada descida
das portagens

ARQUIVO
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Conferência 
e exposição 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sexta-feira a conferência
‘Luzes e sombras na opera-
ção militar da tomada de
Ceuta, em 1415’, com a inter-
venção de João Gouveia
Monteiro, pelas 21h00, na Bi-
blioteca Municipal. No
mesmo dia, arranca a exposi-
ção ‘Miniaturas de máquina
de guerra, artilharia e barcos’,
de José Barros.
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INICIATIVA Nos próximos
dias 21 e 22 de Maio, entre as
10h00 e as 20h00, Mangualde
recebe a primeira edição da
Feira das Tradições e dos pro-
dutos da terra, que pretende
recriar Mangualde dos anos de
1930, 1940 e 1950. 

No programa estão inseridas
diversas actividades como o
baile popular, os jogos tradi-
cionais, teatro, medicina po-
pular, entre outras. A animação
musical fica a cargo dos ran-
chos folclóricos e bandas filar-

mónicas. 
Vendedoras da praça terão à

disposição os produtos regio-
nais, nos quais se inclui a do-
çaria. 

Esta recriação da cidade an-
tiga recupera também o ardina
- vendedores de jornais que
apregoavam nas ruas as notí-
cias para chamar a atenção de
potenciais compradores.

No primeiro dia, a feira é
inaugurada com uma confe-
rência subordinada ao tema
‘Quotidianos Rurais: alguns as-

pectos (1850-1950)’, a cargo de
Irene Vaquinhas, especialista
em História Contemporânea e
da Vida Privada em Portugal,
da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra. Este
evento tem início às 11h00 no
auditório da Câmara Munici-
pal de Mangualde.

No mesmo dia, pelas 20h00,
tem lugar a primeira edição do
Festival do Borrego, organi-
zado pela Cooperativa Agro-
pecuária dos Agricultores de
Mangualde (COAPE), no Mer-

cado Municipal de Mangualde.
As entradas serão limitadas e
têm um custo de 15 euros por
pessoa.

Nos dois dias do certame
realiza-se o Fim-de-semana
Gastronómico do Cabrito, com
vários restaurantes do conce-
lho a aderirem à iniciativa.

Este evento é organizado
pela Câmara Municipal de
Mangualde com o apoio da Ci-
dade Excelência Associação –
Turismo de Mangualde e da
COAPE. |

Mangualde promove primeira Feira 
das Tradições e dos produtos da terra 
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Feira das tradições
e dos produtos da
terra em Mangualde
Primeira edição | P7
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O LEITOR A NOTÍCIA A RESPOSTA 

Tiago Lopes 
Constáncia 

FEIRA. O Município de Constáncia, 
através do Parque Ambiental de Santa 
Margarida, irá realizar nos dias 14 e 15 
a 10Q edição da Feira da Primavera. 

SOCIAL. A Cãmara Municipal de Man-
gualde promove. de 14 a 20 deste mas, 
a 1Q edição da Mostra Social. Decorre 
no largo Dr. Couto. 

DADIVAS, A Associação Humanitária 
de Dadores de Sangue da Freguesia do 
Tramagal promove no dia 11 mais uma 
ação de recolha. 

Há mostra e venda de produtos de ori-
gem doméstica, artesanal e biológica, 
oficina com provas, colóquio e apre-
sentação de livro. 

O programa encerra com a Grande 
Gala final. que vai ter lugar. a partir 
das 14h00, no Auditório da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 

A ação de recolha de sangue decorre 
na Escola Secundária Dr. Solano 
Abreu, no seguinte horário: das 09h30 
às 13h30. 

Sofia 
Monteiro 
mangu  Lip 

Dadores 
da Freguesia 
do Tramagal 
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HOJE

Inauguração 
da sala de aula 
do futuro

É inaugurada hoje, às 11h00,
na Escola Secundária Felis-
mina Alcântara, em Man-
gualde, a primeira sala de
aula do futuro da Região Dão
Lafões. A inauguração da
EduFor Innov@tive Clas-
sroom Lab contará com a
presença de uma represen-
tante da European Schoolnet
de Bruxelas.

Feira do Livro
em Vouzela

A Feira do Livro decorre até
domingo, na Alameda D.
Duarte de Almeida, em Vou-
zela. Hoje, no Auditório Muni-
cipal 25 de Abril e no cinetea-
tro João Ribeiro, decorrem
encontros com os escritores
Fernando Pereira e José Ro-
drigues e com a contadora de
histórias Ana Pereira. Às
21h00, será exibida no cine-
teatro a longa-metragem
‘Outro País’, de Sérgio Tréfaut. 

Concurso de ideias
de negócio

O concurso municipal de
Ideias de Negócio, promo-
vido pela Comunidade Inter-
municipal Viseu Dão Lafões,
realiza-se, pelas 14h00, no
Auditório do Edifício Multiu-
sos de Nelas.

PRÓXIMOS DIAS

Conferência 
e exposição 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sexta-feira a conferência
‘Luzes e sombras na opera-
ção militar da tomada de
Ceuta, em 1415’, com a inter-
venção de João Gouveia
Monteiro, pelas 21h00, na Bi-
blioteca Municipal. No
mesmo dia, arranca a exposi-
ção ‘Miniaturas de máquina
de guerra, artilharia e barcos’,
de José Barros.

Apresentação de
livro na Biblioteca

Vai decorrer no sábado, na

Biblioteca Municipal de Mor-
tágua, pelas 17h00, a apre-
sentação do livro ‘Pezurala
Sençad, a Fada inexperiente’,
um conto infantil baseado
numa história real. Escrito
por Patrícia Diogo, o livro
tem ilustração de Rute Gon-
zalez, ambas de Mortágua. 

Feira da Vitela 
de Lafões
em Manhouce

A 3.ª Feira da Vitela de Lafões
realiza-se sábado e domingo
em Manhouce, São Pedro do
Sul. O evento inclui gastrono-
mia, desporto, um concurso
pecuário e muita animação.

Festival de Teatro
de Mortágua

No âmbito do FESTEM- Fes-
tival de Teatro de Mortágua, a
Companhia de Teatro de Bar-
celos apresenta no sábado a
peça ‘As Criadas’.

À Conversa com
Laborinho Lúcio

Laborinho Lúcio é o próximo
convidado da iniciativa pro-
movida na Biblioteca Munici-
pal de Tondela “À Conversa
Com…”, que se realiza sábado
a partir das 21h30, com en-
trada livre.

Bombeiros 
fazem caminhada 
solidária

Realiza-se no domingo uma
caminhada solidária, organi-
zada pelos Bombeiros Volun-
tários de Mortágua. Tem con-
centração às 9h00, junto ao
quartel. No local funcionará
uma quermesse permanente
e haverá animação (matiné
dançante). 

1.ª Feira da 
Primavera e 5.ª
Festa das Sopas

Realiza-se domingo em Na-
gosela, Santa Comba Dão, a
partir das 10h00, a 1.ª Feira
da Primavera, que contará
com artesanato, música, pin-
turas faciais, dança, modela-
gem de balões e insufláveis. A
partir das 17h30 decorre a 5.ª
Festa das Sopas.
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O EduFor Innov@tive Clas-
sroom Lab vai ser inaugurado
hoje, às 11h00, na escola sede do
Centro de Formação EduFor, a
Escola Secundária Felismina Al-
cântara, do Agrupamento de Es-
colas de Mangualde. 

A abertura desta sala de aula
do futuro vai contar com a pre-
sença de uma representante
da European Schoolnet de
Bruxelas, que fará uma breve
comunicação sobre o fenó-
meno Future Classroom Lab

em contexto europeu. 
O EduFor Innov@tive Clas-

sroom Lab é inspirado no “Fu-
ture Classroom Lab” existente
em Bruxelas, desenhado pela
European Schoolnet. A sala de
aula do futuro de Mangualde
será usada para formação de
professores e por alunos em
contexto de sala de aula. Se-
gundo o EduFor, é um am-
biente educativo inovador que
desafiará os utilizadores e os
visitantes a repensar o papel

da pedagogia, do design e da
tecnologia nas suas salas de
aula. O projecto envolve alu-
nos, professores, parceiros da
indústria e outros intervenien-
tes educativos no sentido de
desenvolver visões sobre a es-
cola do futuro e estratégias
para as concretizar. 

“Este ambiente educativo
inovador, o primeiro na Região
Centro e na Região Norte, po-
derá servir de exemplo para
outros a criar, posteriormente,

na sequência do caminho que
está a ser veiculado pelo Mi-
nistério da Educação (“Salas de
Aula do Futuro Combatem
Abandono Escolar Precoce”),
enquadrando a rede europeia
promovida pela European
Shoolnet”, defende o EduFor
em comunicado. 

Foi assinado um protocolo
entre o EduFor e a Direcção-
Geral da Educação para a di-
namização e divulgação deste
ambiente educativo inovador.

A edificação desta sala de aula
do futuro conta com o apoio
de diversos parceiros empre-
sariais: nos parceiros nacionais
destaca-se a Areal Editores e
nos parceiros europeus, a IRIS
Connect (Reino Unido) e a FIS-
CHERTECHNIK (Alemanha),
que se estreiam no mercado
português através deste pro-
jecto, e que estarão presentes
na cerimónia de inauguração. 

A cerimónia conta ainda
com a presença do presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde.

O Centro de Formação Edu-
For - Centro de Formação de
Associação de Escolas dos con-
celhos de Nelas, Mangualde,
Penalva do Castelo, Sátão e Vila
Nova de Paiva - é um dos 19
Centros de Formação de Asso-
ciação de Escolas da Região
Centro, um dos 92 existentes
em Portugal Continental. |

Sala de aula do futuro é hoje 
inaugurada em Mangualde
Escola Felismina Alcântara O EduFor Innov@tive Classroom Lab é inspirado no 
“Future Classroom Lab” existente em Bruxelas, desenhado pela European Schoolnet 

Escola Felismina Alcântara
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Inspirado no “Future Classroom Lab”,
existente em Bruxelas, espaço será usado
para formação de professores e por alunos
em contexto de sala de aula  Página 20

Sala de aula do futuro
apresentada hoje em
escola de Mangualde
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CEUTA No próximo dia 13 de maio, pelas 21.00 
horas, a Câmara Municipal de Mangualde vai 
promover a realização de uma conferência e de 
uma exposição sobre Ceuta. 'Luzes e sombras na 
operação militar da tomada de Ceuta, em 1415' é  

o tema da conferência que será proferida por João 
Gouveia Monteiro, na Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. No mesmo dia e local abre ao públi-
co a exposição 'Miniaturas de máquina de guerra, 
artilharia e barcos', propriedade de José Barros. 

Página 122



A123

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 11,21 x 34,61 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64464197 10-05-2016

Recordações 
CASIMIRO NOGUEIRA 

"Justo entre as nações" 
A memória de Aristides de Sousa Mendes, Cônsul remetido ao 

esquecimento, foi recuperada devido à pressão feita nas instâncias 
judaicas pelas comunidades israelitas nos EUA e em Portugal. 

Deliberadamente Aristides de Sousa Mendes colocou em risco a 
sua carreira e a própria vida por ter desobedecido, em plena Segunda 
Guerra Mundial, a ordens dadas pelo governo de Salazar. 

Foram 30 mil vistos a refugiados que o Cônsul assinou a judeus, 
ou não, em fuga da morte certa na guerra ou nos campos de con-
centração. 

Paris foi ocupada pelas tropas nazis em 14 de Junho de 1940, 
transferindo-se o governo para Bordéus onde o Cônsul Aristides de 
Sousa Mendes trabalhava e a 17 de Junho, três dias depois, a França 
assina a rendição à Alemanha nazi. 

Desobedecendo às ordens da circular 14, emitida pelo Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros do governo salazarista, Aristides 
de Sousa Mendes leva por diante a missão de tentar salvar o maior 
número de refugiados possível. 

Trabalhando sem descanso entre 17 e 20 de Junho de 1940, 
Aristides de Sousa Mendes, apoiado pelo rabi polaco Kruger, assi-
nou milhares de vistos que serviram para uma viagem segura para 
Portugal e daqui para qualquer outro local seguro. 

Entretanto a informação da insubordinação do Cônsul chegara 
a Lisboa, sendo revogada a posição de Aristides de Sousa Mendes. 

Quando os refugiados, saídos de Bordéus, chegavam à fronteira 
de Hendaia, encontravam-na fechada sendo os vistos invalidados 
pelas autoridades. 

A decisão imediata de Aristides de Sousa Mendes foi acompanhar 
os refugiados até Biriatu, uma fronteira terrestre mais isolada e 
menos conhecida, onde ainda não tinha chegado a informação de 
desobediência do Cônsul, prolongando-se a acção de salvamento 
por mais seis dias, até 25 de Junho de 1940. 

Por estas acções Salazar condenou Aristides de Sousa Mendes a 
uma vida de miséria, perdendo o trabalho, não se podendo reformar 
nem encontrar outra ocupação. 

Em Cabanas de Viriato perdeu a sua Casa do Passal, os seus fi-
lhos, proibidos de ingressar no ensino superior, foram ajudados por 
comunidades judaicas a partirem para os EUA e Canadá. 

Aristides de Sousa Mendes morreu em 1954, vítima de vários 
AVC, remetido ao esquecimento. 

Em Outubro de 1966 Aristides de Sousa Mendes foi reconhecido 
como "Justo entre as Nações"pelo Estado de Israel. 

"Justo entre as Nações" é um título honorifico atribuído a pessoas 
não judias que usaram "a sua vida, liberdade, ou estatuto"para salvar 
uma ou mais vidas judias durante o Holocausto, existindo mais de 
25 mil "Justos entre as Nações". 

Aristides de Sousa Mendes recebeu o título em 1966 e só 20 anos 
depois da sua atribuição é que o governo português reconheceu ofi-
cialmente as acções do Cônsul, apresentando um pedido de desculpas 
à família e em que Aristides de Sousa Mendes recuperou o estatuto 
de embaixador, sendo condecorado com a Ordem da Liberdade. 

Cumpre-se este ano não só meio século sobre a atribuição do título 
de "Justo entre as Nações" (Outubro de 1966) mas também 30 anos 
sobre o pédido de desculpas do governo português à família e sobre 
a recuperação póstuma do Estatuto de Embaixador, 76 anos sobre 
os nove dias em que o Cônsul ajudou 30 mil pessoas a sobreviver. 

P.S. 

O jornal "Notícias de Gouveia" do passado dia 8 de Abril fala 
da exposição "Salvar toda aquela gente - A acção de Aristides de Sousa 
Mendes", promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, trans-
crevendo uma frase de Aristides de Sousa Mendes, em defesa da 
sua acção: "Era realmente meu objectivo salvar toda aquela gente, cuja 
aflição era indescritível". 

Por decisão pessoal não escrevo segundo o novo Acordo Ortográfico 
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PROJECTO No âmbito do
projecto LGE – Local Gender
Equality, realizou-se, na Câ-
mara de Mangualde uma reu-
nião entre a vereadora da au-
tarquia, Maria José Coelho, e

a equipa responsável pela con-
sultoria no âmbito da igual-
dade de género.

O projecto Local Gender
Equality propõe-se desenvolver
metodologias e instrumentos

para a promoção da igualdade
de género e facilitação da con-
ciliação entre esferas da vida.

Financiado pelo Mecanismo
Financeiro do Espaço Econó-
mico Europeu 2009-2014 (EEA

Grants), o projecto é operado
pela Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género.

Além do município de Man-
gualde, fazem parte o CES
(Centro de Estudos Sociais) de
Coimbra, a fundação CEFA
(Centro de Estudos e Forma-
ção Autárquica) e os municí-
pios de Póvoa de Lanhoso, La-
goa, Ferreira do Alentejo e
Pombal. |

Mangualde sensibiliza 
para a igualdade de género
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AMANHÃ

Concurso para
cozinheiro do ano

A Escola de Hotelaria e Tu-
rismo de Douro-Lamego é o
palco para a 1.ª etapa regional
da 27.ª edição do concurso
Chefe Cozinheiro do Ano. O
evento decorre amanhã, a
partir das 9h00.

PRÓXIMOS DIAS

Conferência 
e exposição 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sexta-feira a conferência
‘Luzes e sombras na opera-
ção militar da tomada de
Ceuta, em 1415’, com a inter-
venção de João Gouveia
Monteiro, pelas 21h00, na Bi-
blioteca Municipal. No
mesmo dia, arranca a exposi-
ção ‘Miniaturas de máquina
de guerra, artilharia e barcos’,
de José Barros.

Apresentação de
livro na Biblioteca

Vai decorrer no sábado, na
Biblioteca Municipal de Mor-
tágua, pelas 17h00, a apre-
sentação do livro ‘Pezurala
Sençad, a Fada inexperiente’,
um conto infantil baseado
numa história real. Escrito
por Patrícia Diogo, o livro
tem ilustração de Rute Gon-
zalez, ambas de Mortágua. 

Feira da Vitela 
de Lafões

A 3.ª Feira da Vitela de Lafões
realiza-se sábado e domingo
em Manhouce, São Pedro do
Sul. O evento inclui gastrono-
mia, desporto, um concurso
pecuário e muita animação.

Festival de Teatro
de Mortágua

No âmbito do FESTEM- Fes-
tival de Teatro de Mortágua, a
Companhia de Teatro de Bar-
celos apresenta no sábado a
peça ‘As Criadas’.

“Memórias 
Partilhadas”

O Teatro Ribeiro Conceição

recebe sábado às 21h30 a
peça ‘Memórias Partilhadas’,
três monólogos que contam
as histórias de objectos que
se ligam entre si: uma car-
teira vazia, um lápis e uma al-
mofada de penas.

À Conversa com
Laborinho Lúcio

Laborinho Lúcio é o próximo
convidado da iniciativa pro-
movida na Biblioteca Munici-
pal de Tondela “À Conversa
Com…”, que se realiza sábado
a partir das 21h30, com en-
trada livre.

Bombeiros 
fazem caminhada 
solidária

Realiza-se no domingo uma
caminhada solidária, organi-
zada pelos Bombeiros Volun-
tários de Mortágua. Tem con-
centração às 9h00, junto ao
quartel. No local funcionará
uma quermesse permanente
e haverá animação (matiné
dançante). 

1.ª Feira da 
Primavera

Realiza-se domingo em Na-
gosela, Santa Comba Dão, a
partir das 10h00, a 1.ª Feira
da Primavera, que contará
com artesanato, música, pin-
turas faciais, dança, modela-
gem de balões e insufláveis. A
partir das 17h30 decorre a 5.ª
Festa das Sopas.

Birdwatching
em Carregal do Sal

No próximo domingo, a As-
sociação Cultural Folias &
Tropelias promove Observa-
ção de Aves. Designada “Bi-
rdwatching Entre o Dão e o
Mondego”, a iniciativa surge
como mais uma atividade di-
ferente no concelho de Car-
regal do Sal e, desta vez, des-
tinada aos amantes de aves.

Rota do petisco
em Vouzela

Termina no domingo a pri-
meira edição da rota do pe-
tisco, promovida pelo muni-
cípio de Vouzela e pela Escola
Profissional de Vouzela.
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Associação empresarial
tem novos órgãos sociais

Cerimónia de tomada de posse decorreu em Mangualde

MANGUALDE O Hotel Cruz
da Mata em Mangualde, foi
palco da tomada de posse dos
novos órgãos sociais da AEM
- Associação Empresarial de
Mangualde, eleitos para o trié-
nio de 2016/2018. 

A cerimónia contou com a
presença de empresas e em-
presários da região, associados
da AEM e várias entidades lo-
cais e regionais. A abertura foi
levada a cabo pelo presidente
da Assembleia Geral da AEM,
Filipe Ferraz, que após uma
curta intervenção deu posse
aos novos órgãos sociais. 

Seguiu-se um momento de
intervenções, tendo usado da
palavra o novo presidente da
direcção da associação, José Ri-
beiro. O dirigente elogiou o an-

terior presidente, Hermínio Ro-
drigues, realçando a importân-
cia da continuidade dos valores
transmitidos e excelente traba-
lho elaborado até ao presente. 

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo e o
presidente do Conselho Fiscal
do CERV - Conselho Empresa-
rial da Região de Viseu - Elísio
Oliveira, felicitaram a nova di-
recção, salientando a necessi-
dade de uma efectiva coopera-
ção institucional em prol de um
maior desenvolvimento do te-
cido empresarial e consequen-
temente do concelho e da re-
gião. O encerramento da ceri-
mónia foi feito pelo presidente
da Assembleia Geral da AEM,
convidando todos os presentes
para um Dão de Honra. |
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Encontro com professores
e ginastas em Mangualde

O Pavilhão Municipal de Man-
gualde foi palco da quarta edi-
ção do “Mangualde Gym”,
uma iniciativa que reuniu
cerca de quatro centenas de
participantes, entre ginastas e
professores. 

O encontro decorreu no úl-
timo sábado e contou com a
presença de 12 clubes, associa-
ções e escolas: Agrupamento
de Escolas de Mangualde,
Sporting Clube de Portugal, As-
sociação de Educação Física e
Desporto de S. Pedro do Sul,
Agrupamento de Escolas de

Vouzela, Agrupamento de Es-
colas de S. Pedro do Sul, União
Progressiva Vale do Côvo, IAM
– Instituto de Artes Musicais,
Centro Atlético Póvoa Pacense,
Forlife, GINARTE – Associação
Desportiva e Cultural de Estre-
moz, Escola de Dança Pedro e
Fernanda e Clube Nacional de
Ginástica. Organizada pela Câ-
mara Municipal de Mangualde
com o apoio do Agrupamento
de Escolas de Mangualde, a ini-
ciativa foi seguida de perto
pelo presidente da autarquia
mangualdense, João Azevedo,
e pelo secretário de Estado da
Juventude e Desporto, João
Paulo Rebelo. |

Ginástica
“Mangualde Gym”

Presidente da autarquia, João Azevedo, marcou presença  

DR
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Dívida da Câmara diminuiu
quase dois milhões
Mangualde Assembleia Municipal aprovou contas de 2015, que apresentam 
um resultado positivo de quase 2,5 milhões de euros

As contas da gerência da Câ-
mara Municipal de Mangualde
foram votadas na última ses-
são da Assembleia Municipal
e apontam para a diminuição
da dívida em mais de 1,9 mi-
lhões de euros e um resultado
líquido positivo de 2.415.398,78
euros. Em nota de imprensa, o
município diz que “o exercício
de 2015 consolida, assim, uma
trajectória de desagravamento
da dívida e de equilíbrio finan-
ceiro”.

Citado na mesma nota, o

presidente da autarquia, João
Azevedo, sublinhou a impor-
tância destes resultados: “Re-
duziu-se a dívida, não se au-
mentaram os impostos e
houve investimento! Foi com
este princípio e com boas prá-
ticas de gestão autárquica que
conseguimos recuperar credi-
bilidade na região, junto dos
nossos pares, nas instituições,
nos fornecedores, da banca e
acima de tudo dos mangual-
denses”.

Ainda segundo o autarca, “foi

no princípio das boas práticas
da gestão, e com a noção clara
e responsável de que a autar-
quia caminhava para o equilí-
brio financeiro, que em 2015
tivemos a oportunidade de
avaliar dossiers como o IMI.
Em 2016, a autarquia arreca-
dou, para já, menos 200 mil
euros de IMI. Este é o resultado
das medidas de apoio aos
agregados familiares e pelo
trabalho feito na reapreciação
dos zonamentos para o cálculo
do imposto pela tutela, com a

colaboração da autarquia”. 
João Azevedo diz que o mu-

nicípio se prepara, agora, para
os desafios do novo quadro
comunitário e “para medidas
de apoio ao investimento pú-
blico”. “Tudo está a ser efec-
tuado com planeamento es-
tratégico e com um exercício
competente e responsável que
permite dar resposta aos man-
gualdenses, ao concelho para
que volte a ser uma referência
geo-estratégica na região”,
concluiu. |

Câmara de Mangualde apresentou contas relativas a 2015

Reduziu-se a dívida,
não se aumentaram
os impostos e houve
investimento! Foi
com este princípio e
com boas práticas
de gestão autár-
quica que consegui-
mos recuperar cre-
dibilidade na região,
junto dos nossos pa-
res, nas instituições,
nos fornecedores,
da banca (...) tudo
está a ser efectuado
com planeamento
estratégico”.

João Azevedo
Presidente da 
Câmara de 
Mangualde

Credibilidade
recuperada
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Sala de aula repleta 
de tecnologia faz a 
diferença na educação
Mangualde A 9.ª sala de aula do futuro portuguesa foi inaugurada ontem em
Mangualde e, além de estar direccionada para os alunos, serve também para
formação de professores 

Catarina Tomás Ferreira

Chama-se EduFor Innov@tive
Classroom Lab e é uma sala
de aula em que a tecnologia é
o elemento dominante. É uma
nova forma de olhar a escola e
o ensino e de incentivar os alu-
nos a aprender e a querer de-
senvolver competências com
a ajuda das novas tecnologias. 

O EduFor Innov@tive Clas-
sroom Lab foi inaugurado on-
tem na Escola Secundária Fe-
lismina Alcântara, em Man-
gualde, e é a 9.ª sala de aula do
género a ser inaugurada em
Portugal.

“Queremos trazer para a es-
cola aquilo que está a aconte-
cer lá fora. Estamos a preparar
alunos para o futuro que ainda
não sabemos qual é”, disse
José Miguel Sousa, director do
EduFor - Centro de Formação
de Associação de Escolas dos
concelhos de Nelas, Man-
gualde, Penalva do Castelo, Sá-
tão e Vila Nova de Paiva. Na
sua opinião, este espaço “dig-
nifica Mangualde, a sociedade
e o país”. 

Em representação do Direc-
ção-Geral da Educação esteve

João Carlos Sousa que defen-
deu a designação deste espaço
como “ambiente educativo ino-
vador” e não como sala de aula
do futuro, pois trata-se de uma
sala da “escola do presente”. 

João Carlos Sousa revelou
que até ao próximo ano lec-
tivo, serão criadas no total 30
salas de aula deste tipo em
todo o país. “[Este projecto] co-
loca-nos na crista das mudan-
ças que estão a acontecer um
pouco por todo o lado”, subli-
nhou. Esta primeira sala de
aula do futuro das regiões Cen-
tro e Norte vai ao encontro da
estratégia que está a ser tra-
çada pelo Ministério da Edu-
cação no combate ao aban-
dono escolar.

Conceito tem voado 
pela Europa

O representante da Direc-
ção-Geral salientou que “este
espaço de Mangualde é inova-
dor em relação aos outros,
porque é também um espaço
para formação de professores”.
A sala tem a mais variada tec-
nologia e funciona como um
laboratório em que os alunos
são desafiados a criar, interagir,
investigar, partilhar e desen-
volver competências pessoais.
Também os professores são
convidados a aprender novas
técnicas, novos conceitos e no-
vas metodologias de ensino. 

O EduFor Innov@tive Clas-
sroom Lab é inspirado no “Fu-
ture Classroom Lab”, dese-

nhado pela European School-
net de Bruxelas. Nair Carrera
Martinez, representante da es-
cola belga, defendeu que a sala
de aula “deve ser mais flexível”
e mostrou-se contente por
perceber que este conceito tem
“voado por toda a Europa” e
até fora dela, em países de ou-
tros continentes. “Penso que
podemos fazer a diferença na
educação”, afirmou. 

O EduFor assinou um pro-
tocolo com a Direcção-Geral
da Educação para a dinamiza-
ção e divulgação deste am-
biente educativo inovador, e
contou com o apoio de diver-
sos parceiros empresariais
portugueses e estrangeiros
para equipar o espaço. 

A sala de aula do futuro está
preparada para alunos desde o
primeiro ciclo até ao secundá-
rio, incluindo alunos com ne-
cessidades educativas especiais.
Em breve, o espaço poderá vir
a ter também um quadro inte-
ractivo, projectado na parede,
onde os alunos poderão desen-
volver actividades como dese-
nhar, escrever e indicar pontos
em mapas, e interagir com
smartphones e tablets. |

João Azevedo, Agnelo Figueiredo, Nair Martinez e José Miguel 

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
elogiou o empenho de José
Miguel Sousa, cujo trabalho
e persistência foram “deci-
sivos” para a criação da sala
de aula em Mangualde. “In-
vestimos aqui muito di-
nheiro mas preferimos in-

vestir aqui do que noutros
sítios”, revelou. Para o au-
tarca este era um projecto
“fundamental” para Man-
gualde pois só através da
“polarização do conheci-
mento, nomeadamente no
interior, é que há coesão
territorial”. |

Conhecimento e coesão territorial

CATARINA TOMÁS FERREIRA

Impressora 3D é um dos equipamentos existentes na sala

Página 133



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,41 x 11,36 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 64393283 11-05-2016

Espaço está repleto de materiais inovadores, desde as cadeiras aos quadros

Educação
do futuro
reserva novos
métodos
Escola Secundária de Mangualde apresentou
ontem novo espaço educacional, pioneiro nas
regiões Centro e Norte. A sala de aula do futuro
promove a interacção com as novas
tecnologias e pretende ser uma mais-valia 
na formação de alunos e professores e na 
aplicação de novas metodologias Página 7
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HOJE

Concurso para
cozinheiro do ano

A Escola de Hotelaria e Tu-
rismo de Douro-Lamego é o
palco para a 1.ª etapa regional
da 27.ª edição do concurso
Chefe Cozinheiro do Ano. O
evento decorre, a partir das
9h00.

AMANHÃ

Conferência 

A Câmara de Mangualde rea-
liza amanhã a conferência
‘Luzes e sombras na opera-
ção militar da tomada de
Ceuta, em 1415’, com a inter-
venção de João Gouveia
Monteiro, pelas 21h00, na Bi-
blioteca Municipal. No
mesmo dia, arranca a exposi-
ção ‘Miniaturas de máquina
de guerra, artilharia e barcos’,
de José Barros.

PRÓXIMOS DIAS

Apresentação de
livro na Biblioteca

Vai decorrer no sábado, na
Biblioteca Municipal de Mor-
tágua, pelas 17h00, a apre-
sentação do livro ‘Pezurala
Sençad, a Fada inexperiente’,
um conto infantil baseado
numa história real. Escrito
por Patrícia Diogo, o livro
tem ilustração de Rute Gon-
zalez, ambas de Mortágua. 

Feira da Vitela 
de Lafões

A 3.ª Feira da Vitela de Lafões
realiza-se sábado e domingo
em Manhouce, São Pedro do
Sul. O evento inclui gastrono-
mia, desporto, um concurso
pecuário e muita animação.

Festival de Teatro 

No âmbito do FESTEM- Fes-
tival de Teatro de Mortágua, a
Companhia de Teatro de Bar-
celos apresenta no sábado a
peça ‘As Criadas’.

“Memórias 
Partilhadas”

O Teatro Ribeiro Conceição

recebe sábado às 21h30 a
peça ‘Memórias Partilhadas’,
três monólogos que contam
as histórias de objectos que
se ligam entre si: uma car-
teira vazia, um lápis e uma al-
mofada de penas.

À Conversa com
Laborinho Lúcio

Laborinho Lúcio é o próximo
convidado da iniciativa pro-
movida na Biblioteca Munici-
pal de Tondela “À Conversa
Com…”, que se realiza sábado
a partir das 21h30, com en-
trada livre.

Bombeiros 
fazem caminhada
solidária

Realiza-se no domingo uma
caminhada solidária, organi-
zada pelos Bombeiros Volun-
tários de Mortágua. Tem con-
centração às 9h00, junto ao
quartel. No local funcionará
uma quermesse permanente
e haverá animação (matiné
dançante). 

1.ª Feira da 
Primavera

Realiza-se domingo em Na-
gosela, Santa Comba Dão, a
partir das 10h00, a 1.ª Feira
da Primavera, que contará
com artesanato, música, pin-
turas faciais, dança, modela-
gem de balões e insufláveis. A
partir das 17h30 decorre a 5.ª
Festa das Sopas.

Birdwatching
em Carregal do Sal

No próximo domingo, a As-
sociação Cultural Folias &
Tropelias promove Observa-
ção de Aves. Designada “Bi-
rdwatching Entre o Dão e o
Mondego”, a iniciativa surge
como mais uma atividade di-
ferente no concelho de Car-
regal do Sal e, desta vez, des-
tinada aos amantes de aves.

Rota do petisco
em Vouzela

Termina no domingo a pri-
meira edição da rota do pe-
tisco, promovida pelo muni-
cípio de Vouzela e pela Escola
Profissional de Vouzela.
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Alunos da Felismina Alcântara 
visitaram Arquivo Municipal
MANGUALDE Numa aposta
contínua de promoção da pro-
ximidade da autarquia com o
meio escolar, o Arquivo Muni-
cipal de Mangualde recebeu a
visita dos alunos do Curso Pro-
fissional Técnico de Secreta-
riado da Escola Secundária Fe-
lismina Alcântara (ESFA), ori -
entados pela docente Sara Ver-
melho. A iniciativa foi ainda
acompanhada pelo vereador
da Cultura da Câmara de Man-
gualde, João Lopes.

João Lopes lembrou que “é
importante sensibilizar o pú-
blico, sobretudo o mais jovem,
para a importância da conser-
vação e preservação da me-
mória colectiva local”, real-
çando que “a afirmação do di-
reito de todos ao reconheci-
mento e à cultura, torna os ar-
quivos potenciais pólos de di-
namização cultural”.

No âmbito desta visita o ar-
quivista Nuno Ribeiro come-

çou por abordar uma série de
noções básicas e transmitir
um conjunto de procedimen-
tos e boas-práticas que são
aplicadas no Arquivo Munici-
pal de Mangualde e que visam
garantir uma melhor gestão e
tratamento da documenta-
ção/informação. A este res-
peito, lembrou que um ar-

quivo bem organizado per-
mite poupar tempo, porque
disponibiliza, de forma rápida
e quase automática, um im-
portante manancial de infor-
mação indispensável à gestão
diária da instituição, possibi-
litando tomar decisões e fun-
damentá-las com maior segu-
rança. |

Jovens ficaram a conhecer o trabalho feito no Arquivo
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Agrupamento cria
projectos para 
melhorar território
Mangualde Sugestões para o desenvolvimento do 
concelho foram apresentadas na Assembleia Municipal
O Agrupamento de Escolas de
Mangualde participou no pro-
jecto “Nós propomos! Cidada-
nia, sustentabilidade e inova-
ção na educação geográfica”,
através dos alunos de Geogra-
fia do 12.º ano, dos cursos de
Línguas e Humanidades e
Ciên cias Sócio-económicas.

O projecto, promovido pelo
Instituto de Geografia e Orde-
namento do Território da Uni-
versidade de Lisboa / IGOT e
pela Esri Portugal, tem como
objectivo a prática de uma ci-
dadania activa territorial junto

da comunidade escolar, apro-
ximando o poder local das co-
munidades, através da partici-
pação dos jovens em propos-
tas de intervenção.

O primeiro passo incidiu na
realização de inquéritos aos
mangualdenses de modo a co-
nhecer os interesses da popu-
lação. Com o objectivo de ser-
virem de soluções a alguns
problemas do município, fo-
ram apresentados os temas “À
descoberta da Senhora do Cas-
telo: Trilhos e Aventuras”, pro-
jecto que tem como objectivo
a implementação de activida-
des radicais e de lazer, criando
espaços atractivos com a fina-

lidade de fomentar o turismo
e a empregabilidade juvenil, e
o “Azurara Park”, iniciativa que
propõe a reabilitação de espa-
ços existentes, a criação de um
circuito de manutenção física,
a implementação do arbo-
rismo e a promoção do apa-
drinhamento de árvores, entre
outros. Os dois projectos vi-
sam enaltecer as potencialida-
des do Monte da Senhora do
Castelo, embora com perspec-
tivas diferentes.

Surgiram ainda os projectos
“Mangualde na História – pro-
moção da Citânia da Rapo-
seira”, “Mangualde em Adap-
tação”, que tem como finali-
dade melhorar a vida das pes-
soas com dificuldade motoras

e visuais, e “Mosteiro: A traba-
lhar numa mudança para a tua
vida”, com o objectivo de criar
uma instituição de apoio a jo-
vens problemáticos. 

Recentemente o grupo des-
locou-se a Lisboa, onde apre-
sentou os projectos aos docen-
tes do Instituto de Geografia e
Ordenamento do Território. 

O Agrupamento de Escolas
de Mangualde também deu a
conhecer os projectos a nível
local, numa sessão ordinária
da Assembleia Municipal, que
contou com a presença do pre-
sidente da Câmara, João Aze-
vedo, dos diversos presidentes
das juntas de freguesia do mu-
nicípio, bem como de alguns
deputados municipais. |

Alunos criaram soluções para problemas detectados no concelho

Recentemente, 
o grupo deslocou-se 
a Lisboa onde 
apresentou 
os projectos
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Alunos projectam
um concelho melhor
Mangualde | P8
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Em S. Pedro do Sul

Seminário “Recomeços” 
abordou Tema da 
Habitação Social

 Redação

Decorreu na passada sexta-
-feira, dia 6 de maio, o 
seminário “Recomeços”, 
promovido pela Câmara 
Municipal, no Balneário 

Rainha D. Amélia, nas Termas de S. Pedro 
do Sul.

O Vereador do Município, Francisco 
Matos, a Vereadora da Ação Social, 

Teresa Sobrinho, e a Vereadora da Ação 
Social do Município de Mangualde, Maria 
José Coelho, procederam à abertura 
do seminário, dando as boas-vindas às 
dezenas de participantes que marcaram 
presença nesta iniciativa.

O seminário contou ainda com o debate 
de questões relacionadas com a temática 
da habitação e inclusão social, e interven-
ções de diversos profissionais da área.
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 A Câmara Municipal de 
Mangualde vai realizar uma in-
tervenção de tratamento e lim-
peza de caminhos e linhas de 
água no valor de 180 mil euros, 
que visam recuperar estrutu-
ras atingidas pelos incêndios de 
2015. A medida é conseguida 
depois de ter sido aprovada pelo 
Quadro Comunitário Portugal 
2020 a candidatura de Estabi-
lização de Emergência Pós-In-
cêndios, efetuada em dezembro 
pela autarquia. Os investimen-
tos, em cerca de meio milhão de 
euros, tem uma comparticipa-
ção de 100% a fundo perdido do 
PDR2020.
 A par das intervenções de 
tratamento e limpeza de cami-
nhos e linhas de água, o projeto 
abrange a Zona de Intervenção 
Florestal (ZIF) constituída em 
Mangualde que será contem-
plada com um valor de 128 mil 

euros, para a mesma tipologia de 
intervenções dentro da sua área 
de gestão. Encontra-se igual-
mente em fase de concurso um 
conjunto de intervenções em li-
nhas de água no concelho para 
tratamento e limpeza de mar-
gens, no valor de 150 mil euros, 
ao abrigo das medidas de apoio.
 Para o presidente da Câma-
ra Municipal, João Azevedo, a 
aprovação da candidatura “re-
presenta o maior investimento 
de sempre, em Mangualde, em 
intervenção florestal, nomea-
damente, no que diz respeito à 
limpeza, tratamento e reposição 
dos caminhos e linhas de água 
afetados pelos incêndios e tam-
bém aqueles que são estratégicos 
para a prevenção florestal.”
 João Azevedo considera “de-
terminante a aposta na floresta e 
na prevenção de acontecimentos 
catastróficos no território”, para 

o município. “Vamos continuar 
a investir na prevenção, com 
reforço de meios para a equipa 
de sapadores florestais, no tra-
tamento de caminhos e linhas 
de água através dos incentivos 
do PDR2020 e na reflorestação, 
em parceria com as juntas de 
freguesia e com as entidades pri-
vadas que estejam dispostas a in-
vestir no concelho”, acrescentou.
 Além das candidaturas em 
marcha, o município de Man-
gualde encontra-se a desenvol-
ver um plano estratégico de in-
tervenção florestal que contará, 
já em 2016, com uma dotação de 
40 mil euros para intervenções 
de limpeza e tratamento em ca-
minhos, anunciou o autarca.

Mostra apresenta
respostas sociais

do concelho

 A Câmara Municipal de 
Mangualde promove, a partir de 
sábado e até dia 20 de maio, a 1ª 
Edição da Mostra Social. Duran-
te sete dias, o Largo Dr. Couto dá 
a conhecer as respostas sociais 
que as instituições do concelho 
oferecem aos mangualdenses. O 
programa encerra com a Grande 
Gala Final, que vai ter lugar no 
Auditório da Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves. A Mos-
tra dia 14, às 10h.

Textos: EA

MANGuALDE

Meio milhão de euros para
recuperar caminhos e linhas de água

o mAior invEstimEnto dE sEmprE nA ÁrEA
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MANguAlDE
500 mil euros
para recuperar 
caminhos e
linhas de água

// página 09
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Contas com resultado positivo aprovadas no Município de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-05-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=18866

 
Contas com resultado positivo aprovadas no Município de Mangualde Posted by: Antonio Pacheco 12
de Maio de 2016 37 Views DÍVIDA DA AUTARQUIA DIMINUIU MAIS DE 1 MILHÃO E 900 MIL EUROS
Na última Assembleia Municipal de Mangualde, de abril, foram apreciadas e votadas as contas da
gerência de 2015 da Câmara Municipal de Mangualde. A dívida da autarquia diminuiu 1 milhão e 922
mil euros e as contas foram aprovadas com um resultado líquido positivo de 2.415.398,78 euros. O
exercício de 2015 consolida, assim, uma trajetória de desagravamento da dívida e de equilíbrio
financeiro. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, sublinhou a importância
destes resultados:  Reduziu-se a dívida, não se aumentaram os impostos e houve investimento! Foi
com este princípio e com boas práticas de gestão autárquica que conseguimos recuperar credibilidade
na região, junto dos nossos pares, nas instituições, nos fornecedores, da banca e acima de tudo dos
mangualdenses . MANGUALDENSES PAGARAM MENOS 200 MIL EUROS DE IMI EM 2016 O edil
mangualdense reforçou ainda que  foi no princípio das boas práticas da gestão, e com a noção clara e
responsável de que a autarquia caminhava para o equilíbrio financeiro, que em 2015 tivemos a
oportunidade de avaliar dossiers como o IMI. Em 2016, a autarquia arrecadou, para já, menos 200 mil
euros de IMI. Este é o resultado das medidas de apoio aos agregados familiares e pelo trabalho feito
na reapreciação dos zonamentos para o cálculo do imposto pela tutela, com a colaboração da
autarquia.  João Azevedo sublinhou ainda que  Hoje, os mangualdenses estão a pagar menos IMI!
Caminhamos a passos largos, preparando a autarquia para os desafios do novo quadro comunitário e
para medidas de apoio ao investimento público . Rematou ainda que  tudo está a ser efetuado com
planeamento estratégico e com um exercício competente e responsável que permite dar resposta aos
mangualdenses, ao concelho para que volte a ser uma referência geoestratégica na região .
Por:Mun.Mangualde
 
 12 de Maio de 2016
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE SENSIBILIZA 

PARA A IGUALDADE DE GÉNERO 
No âmbito do projeto LGE- Local Gender Equality, realizou-se, na Câmara Municipal de 

Mangualde, uma reunião entre a Vereadora da autarquia, Maria José Coelho, e a equipa re-

sponsável pela consultoria no âmbito da Igualdade de Género. No mesmo dia, realizou-se uma 

ação de sensibilização para a temática, com os principais atores estratégicos da Semana da 

Saúde e da Mostra Social, de forma a incorporar este tema, tão central, nas diversas atividades 

a realizar, sensibilizando a comunidade para este tema. 

As iniciativas integraram a 5ª fase do projeto, uma fase de consultoria formativa, que pre-

tende ser uma etapa de experimentação e validação dos instrumentos e ferramentas criados 

ao longo do projeto, com os seus destinatários finais diretos (municípios) e indiretos (atores 

locais nos vários domínios de atuação territorial - economia, cultura, desporto, urbanismo, 

ação social). 

LOCAL GENDER EQUALITY: O PROJETO 

O projeto Local Gender Equality propõe-se a desenvolver metodologias e instrumentos 

para a promoção da igualdade de género e facilitação da conciliação entre esferas da vida, 

pelas estruturas de governação local, assente num consórcio entre entidades parceiras, que 

envolve a conceção, experimentação e validação com os seus destinatários finais diretos (mu-

nicípios) e indiretos (atores locais nos vários domínios de atuação territorial - economia, cultura, 

desporto, urbanismo, ação social). Financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço 

Económico Europeu 2009-2014 (EEA Grants), é operado pela Comissão para a Cidadania e 

Igualdade de Género. 

Este projeto prevê a criação de instrumentos e metodologias de incorpore* da igualdade 

de género nos principais domínios da comunidade, estimulando uma participação colaborativa 

dos diversos agentes não só na internalização dos princípios de igualdade de género no seio 

das estruturas municipais, como também na introdução da temática ao nível dós-planos de 

ação. 

Para além do Município de Mangualde, fazem parte o CES (Centro de Estudós‘Spciais), de 

Coimbra, a fundação CEFA (Centro de Estudos e Formação Autárquica), de CóimbI-4 e os mu-

nicípios de Póvoa de Lanhoso, Lagoa, Ferreira do Alentejo e Pombal. 
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IV Mangualde Gym 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE E SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA JUVENTUDE E DESPORTO MARCARAM PRESENÇA NO ARRANQUE DA INICIATIVA 

No passado sábado, a ginástica foi rainha em Mangualde 
com mais uma edição do Mangualde Gym. A iniciativa rea-
lizou-se no Pavilhão Municipal de Mangualde e contou com 
398 participantes, entre ginastas e professores. No encontro 
marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, e o Secretário de Estado da Juventude 
e Desporto, João Paulo Rebelo. 

O início do encontro ficou ainda marcado pelo desfile 
de abertura dos participantes. Foram 12 os clubes/associ-
ações/escolas participantes: Agrupamento de Escolas de 
Mangualde, Sporting Clube de Portugal, Associação de Edu- 

, cação Física e Desporto de S. Pedro do Sul, Agrupamento de 
Escolas de Vouzela, Agrupamento de Escolas de S. Pedro do 
Sul, União Progressiva Vale do Côvo, IAM — Instituto de Artes 
Musicais, Centro Atlético Póvoa Pacense, Forlife, GINARTE —
Associação Desportiva e Cultural de Estremoz, Escola de 
Dança Pedro e Fernanda e Clube Nacional de Ginástica. 

A iniciativa, que já vai na quarta edição, é organizada 
pela Câmara Municipal de Mangualde com o apoio do Agru-
pamento de Escolas de Mangualde. 
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• 

Notícias do Concelho de TONDELA= 

lançamento do livro "Alice no país do Sol" 

acentuou a riqueza do percurso poético de Filipa Duarte 

A conhecida poetisa Filipa Duarte, 
pseudónimo poético adoptado por Maria de 
Lurdes Marques Loureiro Silva, engenheira 
agrónoma de profissão, procedeu ao 
lançamento do livro "Alice no pais do Sol", 
no sábado, 30 de Abril, em Tondela, de onde 
é natural. 

Conduzida pela jornalista Marta Rosa, a 
cerimónia decorreu na Galeria de 
Exposições do Mercado Velha, durante a 
tarde, com presença de amigos, familiares, 
autarcas e representantes de órgãos da 
comunicação social. 

Após Pedro Adão, vereador da Cultura, 
ter enaltecido a valorização cultural que a 
poesia de Filipa Duarte dá ao seu concelho, 
foi feita a apresentação, em powerpoint, de 
registos fotográficos do rico percurso 
literário da poetisa, que a própria ia 
descrevendo, num misto de orgulho, 
nostalgia e emotividade. 

'Alice no país do sor é seu o 16.° livro, 
depois de "Quem tem filhos..." (1988), 
"Sons e Ecos" (1991), "Sol e Sombras" 
(1999), 'Sonhos e Paixões" (2000), "Sereias 
e Fados" (2001), "Silêncios e Ventos" 
(2002), "Selecção e Apresentação de 
Poemas de Hoje - Poetas da Beira" (1.°, 2.° 
e 3.° volumes: 2002, 2003, 2004), "Ser e 
Estar" (2004), "Sorrisos e Lágrimas" (2007), 
"Sussurros e Clamores" (2008), "Sublimes 
& Únicos" (2010), "Sedução e Utopia" (2011) 
e "Singulares e Eternos" (2013). 

António Soares Marques, professor do 
ensino superior, antigo governador civil de 
Viseu (1989.1995) e ex-presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde 
(200212009), sintetiza assim este livro, no 
seu prefácio: 'Alice no pais do Sol espelha 
um diversificado conjunto de episódios que 
reflectem a telúrica capacidade da 
protagonista em enfrentar e superar as 
eiclópicas contrariedades que lhe vão 
surgindo ao longo do caminho, de nunca por 
nunca desistir perante tantos e tantos 
escolhos, bem como de saber adaptar-se 
sempre a novas situações". Convidado a 
fazer a apresentação do livro e da autora, 
afirmou agora que "esta Alice é uma  

metáfora da condição humana feminina" e 
que "toda a vastidão de sentimentos que o 
coração de mulher pode albergar estão 
neste livro". 

À apresentação do livro e aos 
agradecimentos da autora sucedeu-se a 
declamação de poemas de "Alice no pais do 
Sol". Além de Filipa Duarte e Marta Rosa, 
também João Carlos Vale colaborou na 
declamação dos poemas, tratando-se de 
um amigo de Filipa Duarte dos tempos de 
África, de onde é natural, e autor do livro 
"Doação", apresentado precisamente por 
Filipa Duarte em Setembro de 2015. 
"Recordar que me amaste", "A vida é feita de 
sonhos", "Vai em frente" e "Quero sorrir" 
foram alguns dos poemas declamados, que 
encontraram vivo apreço, expresso na 
intensidade dos aplausos das três dezenas 
de pessoas presentes. 

Grande parte das vivências que o livro 
narra foi passada em África, terra de que 
Filipa Duarte falou na cerimónia com 
saudade e emoção, recordando até tempos 
em que, na mocidade, ali conheceu José 
António Jesus, presidente da Câmara de 
Tondela. Ao convidá-lo para o encerramento 
da cerimónia, dos seus olhos saíram 
lágrimas quando o autarca elogiou a sua 
capacidade de construção sentimental de 
vivências e a felicitou por esta nova obra, 
salientando que a mesma enriquece o 
património cultural da região e "perpetua na 
memória colectiva a sensibilidade de quem 
vive e sente esta região de bem-estar. 

Por fim, a banca de venda do livro 
encontrou boa procura, com a característica 
afabilidade de Filipa Duarte a espelhar-se 
de novo na sessão de autógrafos. 

ENTREVISTA 
Filipa Duarte escreve poesia desde os 16 anos de idade, mas só em 1976 publicou, 

pela primeira vez, poemas seus. Completaram-se, portanto, 40 anos de dedicação à 
publicação de obras que atestam a sua reconhecida veia poética. A par dessas obras, 
publicou poemas em jornais, revistas, rádios e televisão, participou em antologias de 
poesia, apresentou livros de outros autores, fez parte de júris de selecção de jogos florais e 
declamou poesia em viagens ao estrangeiro. 

O lançamento do livro "Alice no país do Sol" proporcionou uma oportuna e merecida 
entrevista com esta conceituada poetisa, membro da Associação Portuguesa de Poetas 
desde 1988. 

DB (Defesa da Beira) - O que a levou a escrever este livro? 
FILIPA DUARTE - Foi a vontade de ultrapassar um problema interior que me estava a 

fazer sofrer. Um dia acordei de manhãzinha, como gosto de fazer, e comecei a escrever. 
Escrevi sem parar dias e dias a fio. E Senti-me renascer. 

DB - Que Alice dá a conhecera quem lè "Alice no pais do Sol"? 
FILIPA DUARTE - Tal como disse o Dr. Soares Marques, pode ser Alice, Marta, Rosa 

ou outro nome de mulher. Tantas, quantas quiser, numa só! 
DB - Que espaço da sua vida veio preencher este livro? 
FILIPA DUARTE - Um espaço de paz e de grande contentamento interior. Fez-me 

acreditar que vale a pena sorrir para a vida. 
DB • Podemos pensar que os outros 15 livros não saciaram a sua veia literária e 

continua a necessitar de escrever? 
FILIPA DUARTE • Cada livro é como um filho. Podem ser muitos ou poucos, mas cada 

um é diferente do outro e sempre especial, porque cada um é gerado num tempo único, 
que nunca mais se repete. O gosto por escrever é tal que quando acontece é como um no 
que corre e nos embriaga com a beleza das suas margens. Página 171
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Começaram as obras na Junta 
de Freguesia de Chãs de Tavares
MANGUALDEAs obras de re-
modelação da sede da União
de Freguesias de Tavares, em
Chãs de Tavares, já arranca-
ram. A intervenção, que o mu-
nicípio de Mangualde está a le-
var a cabo no Largo do Ou-
teiro, representa um investi-
mento municipal na ordem
dos 41 mil euros e visa a remo-
delação do edifício, com pre-
servação de fachadas.

Segundo a autarquia, as
obras de remodelação permi-
tem dotar o espaço de melho-
res condições para os serviços
da junta de freguesia, que bre-
vemente vai acolher o Espaço
do Cidadão.

A intervenção mantém os al-
çados originais, estando pre-
vista a limpeza e pintura das
fachadas exteriores e substi-

tuição da cobertura que se en-
contra degradada. O prazo da
execução dos trabalhos é de
90 dias. |

Edifício vai receber a sede da junta e o Espaço do Cidadão

Página 172



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,93 x 1,77 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 64425953 13-05-2016
Obras avançam na
sede da Junta de Chãs
de Tavares P9
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HOJE

Conferência 
em Mangualde

A Câmara de Mangualde rea-
liza a conferência ‘Luzes e
sombras na operação militar
da tomada de Ceuta, em 1415’,
com a intervenção de João
Gouveia Monteiro, pelas
21h00, na Biblioteca Munici-
pal. Arranca também a expo-
sição ‘Miniaturas de máquina
de guerra, artilharia e barcos’,
de José Barros.

Comédia 
em Nelas

O Cineteatro Municipal de
Nelas recebe, às 21h30, a co-
média “Absolutamente Fabu-
losos”. Luís Aleluia, Noémia
Costa e Joana Figueira com-
põem o elenco da peça.

AMANHÃ

Apresentação de
livro na Biblioteca

Na Biblioteca Municipal de
Mortágua, pelas 17h00, a
apresentação do livro ‘Pezu-
rala Sençad, a Fada inexpe-
riente’, um conto infantil ba-
seado numa história real. Es-
crito por Patrícia Diogo, o li-
vro tem ilustração de Rute
Gonzalez, ambas de Mortá-
gua. 

Festa da Vitela 
de Lafões

A 3.ª Festa da Vitela de Lafões
realiza-se amanhã e do-
mingo em Manhouce, São
Pedro do Sul. O evento inclui
gastronomia, desporto, um
concurso pecuário e muita
animação.

Festival de Teatro 

No âmbito do FESTEM- Fes-
tival de Teatro de Mortágua, a
Companhia de Teatro de Bar-
celos apresenta no sábado a
peça ‘As Criadas’.

“Memórias 
Partilhadas”

O Teatro Ribeiro Conceição
recebe às 21h30 a peça ‘Me-
mórias Partilhadas’, três mo-

nólogos que contam as histó-
rias de objectos que se ligam
entre si: uma carteira vazia,
um lápis e uma almofada de
penas.

À Conversa com
Laborinho Lúcio

Laborinho Lúcio é o próximo
convidado da iniciativa pro-
movida na Biblioteca Munici-
pal de Tondela “À Conversa
Com…”, que se realiza a partir
das 21h30, com entrada livre.

DOMINGO

Bombeiros 
fazem caminhada

Realiza-se no domingo uma
caminhada solidária, organi-
zada pelos Bombeiros Volun-
tários de Mortágua. Tem con-
centração às 9h00, junto ao
quartel. No local funcionará
uma quermesse permanente
e haverá animação, com a
realização de uma matiné
dançante. 

Feira da 
Primavera em
Santa Comba Dão

Realiza-se domingo em Na-
gosela, Santa Comba Dão, a
partir das 10h00, a 1.ª Feira
da Primavera, que contará
com artesanato, música, pin-
turas faciais, dança, modela-
gem de balões e insufláveis. A
partir das 17h30 decorre a 5.ª
Festa das Sopas.

Birdwatching
em Carregal do Sal

No próximo domingo, a As-
sociação Cultural Folias &
Tropelias promove Observa-
ção de Aves. Designada “Bi-
rdwatching Entre o Dão e o
Mondego”, a iniciativa surge
como mais uma atividade di-
ferente no concelho de Car-
regal do Sal e, desta vez, des-
tinada aos amantes de aves.

Rota do petisco
em Vouzela

Termina no domingo a pri-
meira edição da rota do pe-
tisco, promovida pelo muni-
cípio de Vouzela e pela Escola
Profissional de Vouzela.

Página 174



A175

Página 175



A176

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 22,99 x 7,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64431248 13-05-2016
  APOIOS A 100 POR CENTO

Texto José Lorena

MANGUALDE QUER EVITAR INCÊNDIOS FLORESTAIS
O TRATAMENTO E LIMPEZA DE CAMINHOS E LINHAS DE ÁGUA É ESSENCIAL PARA EVITAR OS INCÊNDIOS 
FLORESTAIS. A CÂMARA DE MANGUALDE VAI GASTAR MEIO MILHÃO DE EUROS COM PROGRAMA DE 
ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS-INCÊNDIOS

O concelho de Mangualde foi 
dos mais fustigados em 2015 
no distrito de Viseu com os 

incêndios f lorestais. Em dezembro 
último a autarquia candidatou-se a 
um programa de Estabilização de 
Emergência Pós-Incêndios do Plano 
de Desenvolvimento Regional (PDR) 
2020. Recentemente, a Câmara de 

Mangualde obteve um parecer favo-
rável a essa candidatura, que prevê 
investimentos de quase 500 mil euros 
a fundo perdido, distribuídos por 
ações diversas.
O projeto implica a realização de 
intervenções de limpeza e tratamento 
de caminhos e linhas de água atingi-
dos pelos fogos florestais de 2015. Esta 

ação está contemplada com 180 mil 
euros. Mais de 120 mil serão destina-
das à Zona de Intervenção Florestal, 
para trabalhos do mesmo género.
Estão ainda a ser preparadas, em 
fase de concurso, outras interven-
ções em linhas de água, nomeada-
mente o tratamento e limpeza de 
margens, que serão contempladas 

com 150 mil euros de apoio previsto 
no Plano de Desenvolvimento Re-
gional 2020.
Para além destas intervenções anun-
ciadas, a autarquia de Mangualde 
tem em desenvolvimento um plano 
estratégico de intervenção florestal 
para este ano, com uma dotação de 40 
mil euros.
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Portugal vai ter carta dos recursos geológicos - secretário de Estado da Energia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-05-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=89138294

 
Lusa 13 Mai, 2016, 16:27 | Economia O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches,
anunciou hoje que Portugal terá, até ao final da legislatura, uma carta que identificará os recursos
geológicos, com vista à sua exploração. "Dei ontem (quinta-feira) orientações ao LNEC (Laboratório
Nacional de Engenharia Civil) no sentido da aceleração de um programa nacional dos recursos
geológicos", afirmou em Mangualde. Segundo Jorge Seguro Sanches, em Portugal o levantamento dos
recursos geológicos está feito "em cerca de 75% do território". "Faltam-nos 25%. Isto é uma situação
praticamente inédita na Europa. É inaceitável que um país como o nosso, que tem recursos geológicos
muito importantes, não os conheça", considerou. O trabalho vai ser desenvolvido até ao final da
legislatura, podendo depois as empresas "conhecer melhor quais os recursos geológicos de que
dispõem", acrescentou. O secretário de Estado explicou que a informação será disponibilizada "de uma
forma digital, para que todos os agentes económicos possam ganhar com esta questão". Lembrando
que vai ser lançado este ano "um fundo nacional para os recursos geológicos para ajudar as empresas
que fazem a prospeção e a exploração de recursos geológicos", Jorge Seguro Sanches realçou que
esta área é "uma aposta clara deste Governo". "O Estado está a fazer o seu trabalho, os investidores
também, mas acima de tudo porque entendem que Portugal tem um potencial nesta área muito
relevante", acrescentou. O secretário de Estado exemplificou com a notícia de que já foi iniciado "o
processo de consulta pública para que seja aberta a mina de ferro de Torre de Moncorvo". "A
concretizar-se, e isto depende muito dos promotores, será a primeira vez desde há 30 anos que vai
acontecer em Portugal a reabertura de uma mina de minérios metálicos", afirmou. O presidente da
Câmara de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se por, a curto/médio prazo, ser feito "um
mapeamento na área da indústria do minério de forma a arranjar alternativas em vários setores da
indústria, nomeadamente no setor automóvel", que é muito importante no concelho.
 
 13 Mai, 2016, 16:27|
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MANGUALDEO secretário de
Estado da Energia, Jorge Se-
guro Sanches, anunciou que
Portugal terá, até ao final da le-
gislatura, uma carta que iden-
tificará os recursos geológicos,
com vista à sua exploração.
«Dei orientações ao LNEC (La-
boratório Nacional de Enge-
nharia Civil) no sentido da ace-
leração de um programa na-
cional dos recursos geológi-
cos», afirmou, ontem, em Man-
gualde.

Segundo Jorge Seguro San-
ches, em Portugal o levanta-

mento dos recursos geológicos
está feito «em cerca de 75% do
território». «Faltam-nos 25%.
Isto é uma situação pratica-
mente inédita na Europa. É ina-
ceitável que um país como o
nosso, que tem recursos geo-
lógicos muito importantes, não
os conheça», considerou.

O trabalho vai ser desenvol-
vido até ao final da legislatura,
podendo depois as empresas
«conhecer melhor quais os re-
cursos geológicos de que dis-
põem», acrescentou.

O secretário de Estado expli-

cou que a informação será dis-
ponibilizada «de uma forma di-
gital, para que todos os agentes
económicos possam ganhar
com esta questão».

Lembrando que vai ser lan-
çado este ano «um fundo na-
cional para os recursos geoló-
gicos para ajudar as empresas
que fazem a prospecção e a ex-
ploração de recursos geológi-
cos», Jorge Seguro Sanches
realçou que esta área é «uma
aposta clara deste Governo».

O secretário de Estado
exemplificou com a notícia de

que já foi iniciado «o processo
de consulta pública para que
seja aberta a mina de ferro de
Torre de Moncorvo».

«A concretizar-se, e isto de-
pende muito dos promotores,
será a primeira vez desde há
30 anos que vai acontecer em
Portugal a reabertura de uma
mina de minérios metálicos»,
afirmou.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
congratulou-se por, a curto/
médio prazo, ser feito «um ma-
peamento na área da indústria
do minério de forma a arranjar
alternativas em vários sectores
da indústria, nomeadamente
no sector automóvel», que é
muito importante no conce-
lho.|

Portugal vai ter carta
dos recursos geológicos
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A Câmara de Mangualde apresenta nos dias 21 e 22 de Maio, 
entre as 10 e as 20 horas, no centro da cidade, a primeira edi-
ção da “Feira das Tradições e dos Produtos da Terra”. Este 
evento vai recriar, no Largo Dr. Couto e no Largo do Rossio, o 
Mangualde antigo dos anos de 1930, 1940 e 1950. 

São vários os momentos e actividades a assinalar, como um 
baile popular, a actuação de ranchos folclóricos, bandas filar-
mónicas, carrossel tradicional, tabernas, ourivesaria, vende-
doras de praça, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, me-
dicina popular, ardinas, alfaiataria, produtos regionais, jogos 
tradicionais, teatro, simulacro dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde, bordados, lanifícios, dentista/barbearia, drogaria, 
sapateiros, olaria e cerâmica, antiguidades, pintores, etc. 

A Feira das Tradições e dos Produtos da Terra é organizada 
pela Câmara de Mangualde com o apoio da Cidade Excelência 
Associação – Turismo de Mangualde e da COAPE. Na aber-
tura do evento realizar-se-á uma Conferência subordinada 

Nos dias 21 e 22 de Maio, no centro da cidade 

Mangualde apresenta I Feira 
das Tradições e dos Produtos da Terra

ao tema “Quotidianos Rurais: alguns aspectos (1850-1950)”, 
apresentada por Irene Maria de Montezuma Carvalho Mendes 
Vaquinhas, especialista em História Contemporânea e da Vida 
Privada em Portugal, da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, no dia 21 de Maio, pelas 11 horas, no auditório da 
Câmara de Mangualde.

Fim-de-semana gastronómico

No dia 21 de Maio, a partir das 20 horas, tem lugar a primeira 
edição do “Festival do Borrego”, organizado pela COAPE, no 
Mercado Municipal de Mangualde. Com este evento pretende-
-se valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como de-
gustar o borrego de maneiras diferentes, o queijo DOP e ou-
tros produtos da terra. Nos dias 21 e 22 de Maio realiza-se o 
“Fim-de-semana gastronómico do cabrito” nos restaurantes 
aderentes.
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Região
das Beiras

HOJE

Apresentação das
Festas da Cidade

O município de S. Pedro do
Sul procede hoje, às 14h30, à
apresentação oficial das Fes-
tas da Cidade 2016. A cerimó-
nia tem lugar no Salão Nobre
da Câmara Municipal.

AMANHÃ

Dança no 
Cineteatro 
João Ribeiro

O Cineteatro João Ribeiro,
em Vouzela, recebe, às 10h30,
o espectáculo de dança “Ceci
n’est pas un film - Dueto para
Maçã e Ovo”, de Paulo Ri-
beiro.

Acção de formação

O Centro Municipal de Mar-
cha e Corrida de Tondela e a
Associação de Educação Fí-
sica e Desporto de Tondela
promovem, às 9h30, no Au-
ditório Municipal de Tondela,
uma acção de formação que
incidirá sobre alimentação,
exercício físico e terapêutica
farmacológica.

PRÓXIMOS DIAS

Bluesfest em 
São Pedro do Sul

O Bluesfest, produzido pela
Cadeira Amarela, realiza-se, a
partir de quarta-feira e até
domingo, em São Pedro do
Sul, na Praça do Solar da
Lapa.

Workshop 
de brinquedos 
tradicionais

O Museu Municipal de Re-
sende vai promover, quarta-
feira, a partir das 9h30, um
workshop de brinquedos tra-
dicionais: piões e fisgas (me-
ninos) e de bonecas de trapos
e folhas de milho (meninas). 

Conferência no
Museu da Guarda

Na quarta-feira, no Museu da
Guarda, decorrerá, pelas
17h00, a conferência "Cabeço

das Fráguas – O resgate da
paisagem Romana”, pelo
professor da Universidade de
Coimbra Pedro Carvalho, e a
apresentação da réplica da
inscrição do Cabeço das Frá-
guas, pelas 18h00, promo-
vida pelo Instituto Arqueoló-
gico Alemão no âmbito da in-
vestigação do Povoado Forti-
ficado.

Jornadas 
Cidadania 
em Acção

Helena Freitas, ex-vice-rei-
tora da Universidade de
Coimbra, vai estar em Moi-
menta da Beira na sexta-
feira, às 10h30, para abrir as
VI Jornadas Cidadania em
Acção que decorrem no au-
ditório municipal da vila até
sábado.

Seminário 
sobre incêndios
florestais

A Câmara Municipal de Ton-
dela, em parceria com a ADAI
e as associações humanitá-
rias dos bombeiros voluntá-
rios de Tondela e Vale de Bes-
teiros, vai realizar sexta-feira,
entre as 9h30 e as 16h30, o
seminário "Incêndios Flores-
tais na Interface Urbano-Flo-
restal", que terá lugar no Au-
ditório Municipal de Tondela.

Feira das 
Tradições 
em Mangualde

A A Câmara Municipal de
Mangualde realiza no sábado
e no domingo, entre as
10h00 e as 20h00, no centro
da cidade, a primeira edição
da “Feira das Tradições e dos
Produtos da Terra”, revi-
vendo os anos 40, 50 e 60 do
século passado.

Actividades no
Museu de Pendilhe

A “Noite dos Museus” vai ser
assinalada no Museu Rural
de Pendilhe, em Vila Nova de
Paiva, durante o fim-de-se-
mana, através da realização
de diversas atividades que
funcionam como recriações
históricas de usos e costumes
de outros tempos.
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O secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches,
anunciou que Portugal terá,
até ao final da legislatura, uma
carta que identificará os recur-
sos geológicos, com vista à sua
exploração. “Dei orientações
ao LNEC (Laboratório Nacio-
nal de Engenharia Civil) no

sentido da aceleração de um
programa nacional dos recur-
sos geológicos”, afirmou em
Mangualde.

Segundo Jorge Seguro San-
ches, em Portugal o levanta-
mento dos recursos geológicos
está feito “em cerca de 75% do
território”.

“Faltam-nos 25%. Isto é uma
situação praticamente inédita
na Europa. É inaceitável que
um país como o nosso, que
tem recursos geológicos muito
importantes, não os conheça”,
considerou.

O trabalho vai ser desenvol-
vido até ao final da legislatura,

podendo depois as empresas
“conhecer melhor quais os re-
cursos geológicos de que dis-
põem”, acrescentou.

O secretário de Estado ex-
plicou que a informação será
disponibilizada “de uma for -
ma digital, para que todos os
agentes económicos possam
ganhar com esta questão”.

Lembrando que vai ser lan-
çado este ano “um fundo na-
cional para os recursos geoló-
gicos para ajudar as empresas
que fazem a prospecção e a ex-
ploração de recursos geológi-
cos”, Jorge Seguro Sanches
realçou que esta área é “uma
aposta clara deste Governo”.

“O Estado está a fazer o seu
trabalho, os investidores tam-
bém, mas acima de tudo por-
que entendem que Portugal
tem um potencial nesta área
muito relevante”, acrescentou.

O secretário de Estado
exemplificou com a notícia de
que já foi iniciado “o processo
de consulta pública para que
seja aberta a mina de ferro de
Torre de Moncorvo”.

“A concretizar-se, e isto de-
pende muito dos promotores,
será a primeira vez desde há 30
anos que vai acontecer em Por-
tugal a reabertura de uma mina
de minérios metálicos”, afirmou.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
congratulou-se por, a cur -
to/médio prazo, ser feito “um
mapeamento na área da in-
dústria do minério de forma a
arranjar alternativas em vários
setores da indústria, nomea-
damente no sector automó-
vel”, que é muito importante
no concelho. |

Portugal vai ter
carta dos recursos
geológicos
Minas Secretário de Estado da Energia fez anúncio
durante visita ao concelho de Mangualde

Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, esteve em Mangualde
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mais desporto 

CICLISMO  2,° GRANDE PRÉMIO DO DÃO 

Em 2015 o Grande Prémio do Dão realizou-se em setembro, este ano a 2.' edição foi antecipada para o final de maio 

Dão fica mais rico 
Melhores equipas nacionais medem forças dias 28 e 29 em terras de 

vinho Prova renovada começa em Mangualde e termina em Viseu 

ror 
FERNANDO EMÍLIO 

A
2.4  edição do Grande Pré-
mio do Dão, que se vai 
correr dias 28 e 29 deste 
mês, e apresentado on-
tem em Viseu, irá levar às 

estradas dos concelhos de Man-
gualde, Penalva do Castelo, Nelas e 
Viseu, 17 equipas profissionais —
incluindo as seis Continentais por-
tuguesas, sete de clube- sub 23 e as 
espanholas Rias Baixas, S. Froiz e 
Padronés, aguardando-se a con-
firmação da NARS do Dubai — e 
nomes de referência do pelotão na-
cional, incluindo os três primeiros da 
Volta a Portugal 2015 — Gustavo Cé-
sar Veloso (W52-FC Porto), Joni 
Brandão (Efapel) e Alejandro Mar-
que (LA Alumínios-Antarte) - bem 
como os três mais pontuados no 
rankíngnacional - Rafael Reis (W52-
-FC Porto), David de la Fuente e Jesús 
Ezquerra (Sporting- Tavira). 

«Em 2016 espera-se uma prova  

mais rica em termos de nomes, a 
que acresce a presença do Sporting 
e FC Porto no pelotão, pelo que va-
mos atrair ainda mais público», sa- 

lientou João Azevedo, autarca de 
Mangualde, enquanto o homólogo de 
Viseu, Almeida Henriques, salientou 
que a prova «projeta a modalidade 
numa região que gosta de ciclismo, 
mas também promove o vinho do 
Dão e a atividade turística». 

A corrida inicia-se dia 28 com a 
etapa Mangualde-Penalva do Cas-
telo, de 163,3 km. No dia seguinte 
corre-se, de manhã, a 2.' etapa, com 
partida e chegada a Nelas (66 km) e 
de tarde um contrarrelógio indivi-
dual de 10,1 km em Viseu. 

o.a.  
p_Lávra 

Eli El 
Irar -) DÃO... PARA 

RECEBER. E o 
objetivo das 
autarquias de 
Nelas, Mangualde, 
Viseu e Penalva 
ao realizarem este 
II GP apresentado 
no Solar do Dão 
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Ciclismo Estrelas do pelotão nacional 
passam pelo Dão no fim do mês
111 Os concelhos de 

Mangualde, Penalva do Cas-
telo, Nelas e Viseu, recebem, 
no fim de semana de 28 e 29, 
a 2.ª edição do Grande Pré-
mio do Dão.

Segundo comunicado en-
viado pela União Velocipé-
dica Portuguesa - Federação 
Portuguesa de Ciclismo, a 
prova tem três etapas, num 
total de 239,4 quilómetros e 
espera-se “uma disputa ace-
sa pela vitória até ao último 
metro”.

A mesma nota destaca a 
presença dos mais fortes 
candidatos do pelotão na-
cional, a começar pelos três 
primeiros classificados da 
Volta de 2015: Gustavo Cé-
sar Veloso (W52-FC Porto), 
Joni Brandão (Efapel) e Ale-
jandro Marque (LA Alumí-
nios-Antarte). E ainda os 

três primeiros do ranking 
nacional desta época: Rafael 
Reis (W52-FC Porto), David 
de la Fuente e Jesús Ezquerra 
(Sporting-Tavira).

No sábado, dia 28, os ci-
clistas arrancam de Man-
gualde às 12H30 a caminho 
de Penalva do Castelo, onde 
devem chegar às 16H30, 
163,3 quilómetros depois.

No dia seguinte, Nelas é o 
palco da 2.ª etapa, receben-
do a partida, pelas 09H30 e 
a chegada às11H00, para 66 
quilómetros de prova.

Viseu tem, no mesmo dia, 
a partir das 15H00, um con-
trarrelógio individual de 
10,1 quilómetros, em que 
será coroado o vencedor.

Já está garantida a presença 
de todas as equipas profissio-
nais e equipas de clube por-
tuguesas, mas ainda estão 

em cima da mesa contactos 
com formações estrangeiras, 
que deverão chegar para en-
riquecer o pelotão.

O evento foi apresentado 
ontem, no Solar do Vinho 

do Dão, em Viseu. O presi-
dente da autarquia de Vi-
seu, Almeida Henriques, re-
feriu que o evento “projeta 
a modalidade numa região 
que gosta de ciclismo, mas 

também promove o vinho 
do Dão e a atividade turís-
tica”.

Por sua vez, o presidente da 
Câmara de Mangualde, João 
Azevedo, acredita que a edi-

ção deste ano será “mais rica 
em termos de nomes presen-
tes, a que acresce a presença 
do Sporting e do FC Porto no 
pelotão, pelo que vai atrair 
ainda mais público”.

Para o autarca de Nelas, 
José Borges da Silva, “o 
próprio vinho do Dão sig-
nifica desenvolvimento e 
promoção da região, mas 
o desporto é um veículo 
privilegiado para desen-
volvimento económico dos 
territórios”.

Por fim, José Laires, vice-
presidente da Câmara de 
Penalva do Castelo, deixou 
o desejo de que, no futuro, 
o Grande Prémio do Dão 
“possa dar ainda mais vi-
sibilidade à região. Talvez 
possa evoluir para uma pro-
va internacional”.
| Bruno Gonçalves

Dirigentes e autarcas esperam ver a prova internacionalizar-se em breve

DR
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Silvino Cardoso

A apresentação do 2.º Grande
Prémio do Dão realizou-se on-
tem no Solar do Dão, em Viseu,
e vai para a estrada nos dias 28
e 29. A sessão contou com a
presença os autarcas das câ-
maras municipais dos conce-
lhos envolvidos - Viseu, Man-
gualde, Nelas e Penalva do Cas-

telo - e ainda de Delmino Pe-
reira, presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo, e Ana
Paula Tomás, presidente da As-
sociação de Ciclismo de Viseu.

A prova tem três etapas e um
total de 239,4 quilómetros,
contando com os corredores
de referência do pelotão na-
cional. Entre os pré-inscritos
estão os três primeiros da Volta
a Portugal de 2015 – Gustavo
César Veloso (W52-FC Porto),
Joni Brandão (Efapel) e Alejan-

dro Marque (LA Alumínios-
Antarte) – e os três mais pon-
tuados no ranking desta época,
nomeadamente Rafael Reis
(W52-FC Porto), David de la
Fuente e Jesús Ezquerra (Spor-
ting-Tavira).

Prova começa 
a ser uma referência

Almeida Henriques, presi-
dente do município viseense,
elogiou o empenho e o esforço
conjunto dos  concelhos envol-

vidos numa iniciativa que de-
fende a marca “Vinho do Dão”.
O autarca recordou ter lançado
o desafio de um grande prémio
regional, mostrando-se, por
isso, satisfeito por este ter ga-
nho um âmbito nacional. E não
esqueceu que Vi seu tem como
grande “embaixador” no ci-
clismo - Nuno Bico - e o atleta
internacional de BTT, Tiago
Ferreira, que está a lutar pela
presença nos Jogos Olímpicos.

João Azevedo, edil mangual-
dense, destacou que a prova
contará com a presença de
equipas que querem voltar a
destacar-se no panorama da
modalidade, casos do Sporting
e FC Porto, concluindo que a
mudança do calendário da
pro va para Maio é uma deci-
são oportuna. Borges da Silva,
presidente do município de
Nelas, lembrou que onde hou-
ver uma iniciativa ligada ao vi-
nho do Dão, a Câmara a que
preside fará tudo para estar
presente. José Laires, vice-pre-
sidente da autarquia de Pe-
nalva do Castelo, entende que
este Grande Prémio é mais um
evento que promove o conce-
lho, mostrando os seus produ-
tos e paisagens.

«Quem sabe se um dia esta
prova não será internacional
para podermos ter no pelotão
o viseense Nuno Bico”, disse
Ana Paula Tomás, líder da As-
sociação de Ciclismo de Viseu,
valorizando  a parceria com a
APPDA, instituição de apoio a
crianças autistas, que fará uma
caminhada solidária integrada
no programa do GP Dão.

Delmino Pereira, líder da
FPC, afirmou que «o ciclismo
consegue unir regiões e é mui -
to eficaz a afirmar marcas e re-
giões. O Grande Prémio do
Dão é uma marca que começa
a consolidar-se». |

Ciclistas de topo
integram pelotão 
nos trilhos do Dão
Apresentação Prova que era um “desafio” regional da
Câmara de Viseu já tem projecção nacional

D.R.

Delmino Pereira, José Laires, Borges da Silva, Almeida Henriques, João Azevedo e Ana Paula Tomás

Ciclismo
Grande Prémio do Dão
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Silvino Cardoso

O Solar do Dão, em Viseu, rece-
beu, ontem, a apresentação do
2.º Grande Prémio do Dão, que
vai para a estrada nos dias 28 e
29 deste mês. A sessão contou
com a presença os autarcas das
câmaras municipais dos con-
celhos envolvidos - Viseu, Man-
gualde, Nelas e Penalva do Cas-
telo - e ainda de Delmino Pe-
reira, presidente da Federação
Portuguesa de Ciclismo, e Ana
Paula Tomás, presidente da As-
sociação de Ciclismo de Viseu.

Almeida Henriques, presi-

dente do município viseense,
elogiou o empenho e o esforço
conjunto dos  concelhos envol-
vidos num evento que defende
a marca ‘Vinho do Dão’. 

O autarca recordou ter lan-
çado o desafio de um grande
prémio regional, mostrando-se,
por isso, satisfeito por este se ter
tor nado um evento de nível na-
cional. E não esqueceu que Vi -
seu tem como grande ‘embai-
xador’ no ciclismo -Nuno Bico
- e o atleta internacional de BTT,
Tiago Ferreira, que está a lutar
pela presença nos Jogos Olím-
picos. Já João Azevedo, presi-

dente do executivo mangual-
dense, destacou que a prova
contará com a presença de
equipas que querem voltar a
destacar-se no panorama da
modalidade, casos do Sporting
e FC Porto, concluindo que a
mudança do calendário da
prova para Maio é uma decisão
oportuna.

Borges da Silva, presidente do
município de Nelas, lembrou
que onde houver uma iniciativa
ligada ao vinho do Dão, a Câ-
mara a que preside fará tudo
para estar presente. Afirmou
que há eventos na defesa da

‘marca’ que já não cabem nos
limites do concelho, mostran -
do-se satisfeito por Nelas parti-
cipar neste Grande Prémio. José
Laires, vice-presidente da Câ-
mara de Penalva do Castelo, re-
forçou as declarações dos ou-
tros autarcas, entendendo igual-
mente que o prémio é mais um
evento que promove o conce-
lho, mostrando os seus produ-
tos agrícolas e as paisagens.

A líder da Associação de Ci-
clismo, Ana Paula Tomás, afinou
pelo mesmo diapasão: “Quem
sabe se um dia esta prova não
será internacional para poder-
mos ter no pelotão o viseense
Nuno Bico”, disse, valorizando
a parceria com a APPDA, insti-
tuição de apoio a crianças au-
tistas, que fará uma caminhada
solidária integrada no programa
do Grande Prémio do Dão.

Delmino Pereira, líder da Fe-
deração Portuguesa de Ci-
clismo, afirmou que “o ciclismo
consegue unir regiões e é muito
eficaz a afirmar marcas e re-
giões. O Grande Prémio do Dão
é uma marca que começa a
consolidar-se”, concluiu. |

Apresentação contou com Delmino Pereira, José Laires, Borges
da Silva, Almeida Henriques, João Azevedo e Ana Paula Tomás

Segundo Grande Prémio do Dão
vai contar com corredores
de projecção nacional
Apresentação  Prova que começou por constituir um desafio regional proposto pela Câmara de Viseu
tem já projecção nacional e está a ser procurada por atletas e equipas de renome

DR
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Meia centena pela rota 
de Santo António dos Cabaços
MANGUALDE Cerca de meia
centena de pessoas percorre-
ram, anteontem, a rota de San -
to António dos Cabaços, em
São Cosmado. Tratou-se de um
percurso pedestre de cerca de
cinco quilómetros, realizado no
âmbito do 'Mangualde em Mo-
vimento', promovido pela Câ-
mara de Mangualde com o in-
tuito de incentivar o desporto e
dar a conhecer Mangualde.

O próximo percurso pedes-
tre realiza-se dia 29 de Maio e
vai permitir conhecer as bele-
zas da ‘Rota da Sr.ª dos Verdes’,
em Abrunhosa-a-Velha. A edi-
ção do 'Mangualde em Movi-
mento' deste ano termina com

os ‘Caminhos do Bom Su-
cesso’, em São João da Fresta,
a 5 de Junho. Cada um dos
percursos é composto por 8,2
km e 10 km respectivamente,

sendo a participação é gratuita.
Todos os percursos pedes-

tres são de dificuldade média
e realizam-se ao domingo en-
tre as 9h30 e as 12h00. |

Meia centena percorreu percurso de cinco quilómetros
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CICLISMO DESPORTO

Silvino Cardoso

Realizou-se ontem no Solar do
Dão, em Viseu, a apresentação
do 2.º Grande Prémio do Dão,
que vai para a estrada nos dias
28 e 29 deste mês. A sessão
contou com a presença os au-
tarcas das câmaras municipais
dos concelhos envolvidos - Vi-
seu, Mangualde, Nelas e Pe-
nalva do Castelo - e ainda de
Delmino Pereira, presidente da
Federação Portuguesa de Ci-
clismo, e Ana Paula Tomás,
presidente da Associação de
Ciclismo de Viseu.

Almeida Henriques, presi-
dente do município viseense,
elogiou o empenho e o esforço
conjunto dos  concelhos en-
volvidos num evento que de-
fende a marca ‘Vinho do Dão’.
O autarca recordou ter lançado
o desafio de um grande prémio
regional, mostrando-se, por
isso, satisfeito por este se ter
tor nado um evento de nível
nacional. E não esqueceu que
Vi seu tem como grande ‘em-
baixador’ no ciclismo -Nuno
Bico - e o atleta internacional
de BTT, Tiago Ferreira, que está
a lutar pela presença nos Jogos
Olímpicos.

Já João Azevedo, presidente
do executivo mangualdense,
destacou que a prova contará

com a presença de equipas que
querem voltar a destacar-se no
panorama da modalidade, ca-
sos do Sporting e FC Porto,
concluindo que a mudança do
calendário da prova para Maio
é uma decisão oportuna. 

Borges da Silva, presidente
do município de Nelas, lem-
brou que onde houver uma

iniciativa ligada ao vinho do
Dão, a Câmara a que preside
fará tudo para estar presente.
Afirmou que há eventos na de-
fesa da ‘marca’ que já não ca-
bem nos limites do concelho,
mostrando-se satisfeito por
Nelas participar neste Grande
Prémio.

José Laires, vice-presidente

da Câmara de Penalva do Cas-
telo, reforçou as declarações
dos restantes autarcas, enten-
dendo igualmente que este
grande prémio é mais um
evento que promove o conce-
lho, mostrando os seus produ-
tos agrícolas e as paisagens.

A líder da Associação de Ci-
clismo, Ana Paula Tomás, afi-

nou pelo mesmo diapasão:
“Quem sabe se um dia esta
prova não será internacional
para podermos ter no pelotão
o viseense Nuno Bico”, disse,
valorizando  a parceria com a
APPDA, instituição de apoio a
crianças autistas, que fará uma
caminhada solidária integrada
no programa do Grande Pré-

mio do Dão.
Delmino Pereira, líder da Fe-

deração Portuguesa de Ci-
clismo, afirmou que “o ci-
clismo consegue unir regiões
e é muito eficaz a afirmar mar-
cas e regiões. O Grande Prémio
do Dão é uma marca que co-
meça a consolidar-se”, con-
cluiu. |

2.º Grande Prémio do Dão vai contar
com corredores de projecção nacional
Apresentação Prova que começou por constituir um desafio regional proposto pela Câmara de Viseu tem já projecção
nacional e está a ser procurada por atletas e equipas de renome

D.R.

Apresentação contou com Delmino Pereira, José Laires, Borges da Silva, Almeida Henriques, João Azevedo e Ana Paula Tomás

Prova com
ciclistas de
referência
A prova, que terá três eta-
pas e um total de 239,4
quilómetros - esperando-
se uma disputa acesa pela
vitória - contará com os
corredores de referência
do pelotão nacional. En-
tre os pré-inscritos estão
os três primeiros da Volta
a Portugal de 2015 – Gus-
tavo César Veloso (W52-
FC Porto), Joni Brandão
(Efapel) e Alejandro Mar-
que (LA Alumínios-An-
tarte) – e os três mais pon-
tuados no ranking desta
época – Rafael Reis (W52-
FC Porto), David de la
Fuente e Jesús Ezquerra
(Sporting-Tavira). |
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Ciclistas de renome
no Grande Prémio
do Dão P15
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Feira das 
Tradições 
em Mangualde

A Câmara Municipal de Man-
gualde realiza no sábado e no
domingo, entre as 10h00 e as
20h00, no centro da cidade, a
primeira edição da “Feira das
Tradições e dos Produtos da
Terra”, revivendo os anos 40,
50 e 60 do século passado,
através de um conjunto de
actvidades a realizar no
Largo Dr. Couto.
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Gustavo Veloso (Wsz-FCPorto) é um dos cabeças de cartaz do GP do Dão 

EM 

O GP do Mio 
terá três 
etapas e um 
total de 
239,4 km 
sendo 
disputado 
nos 
concelhos 
de Mangual-
de, Penalva 
do Castelo, 
Nelas e 
Viseu 

[4;1  Três primeiros da Volta, Veloso (W52-FC Porto), Brandão (Efapel) e 
Marque (LA Alumínios-Antarte), são as figuras de proa do segundo GP do Dão 

&belas nadfflak 
em despique no Dão 
Mangualde, Penalva do 
Castelo, Nelas e Viseu 
concelhos da região 
vinhateira do Dão acolhem 
competição de três etapas 
à qual só falta a inscrição 
no calendário internacio-
nal 

ioAo meros 

SERMO CARDOSO 

••• A regeneração do calen-
dário nacional, com a introdu-
ção de novas competições, co-
nhece mais uma etapa com o 
II Grande Prémio do Dão, cor-
rida intercalada entre o novo 
GP das Beiras e Serra da Estrela 
(três dias) e o recém-recupera-
do GPJornal de Notícias (cinco 
dias). À liça estão convocados 
os melhores intervenientes 
nacionais, numa corrida que 
melhor servirá o ciclista capaz 
de fazer a diferença numa eta-
pa em linha, num circuito e 
num curto contrarrelógio fi-
nal que encerrará a corrida em 
Viseu. 

Os concelhos de Mangual-
de, Penalva do Castelo, Nelas 
e Viseu receberão o pelotão 
profissional português, 
acompanhado da maioria das 
equipas de clubes, tendo 
como pré-inscritos os três pri-
meiros da Volta a Portugal de 
2015 - Gustavo César Veloso 
(W52-FC Porto), Joni Bran-
dão (Efapel) e Alejandro Mar-
que (LA Alumínios-Antarte) 
a que acrescem os três mais 
pontuados no ranking nacio-
nal - Rafael Reis (W52-FC 
Porto), David de la Fuente e 
Jesús Ezquerra (Sporting-Ta-
vira). Rui Vinhas, ao serviço 
da W52-FC Porto, foi o vence-
dor da edição inaugural na-
quela que foi a primeira vitó-
ria da carreira. "O ciclismo é 
eficaz a afirmar marcas e re-
giões. O GP do Dão é uma  

marca a consolidar-se", decla-
rou o presidente da Federação 
Portuguesa de Ciclismo, Del-
mino Pereira. A presidente da 
Associação de Ciclismo deVi-
seu, Ana Paula Tomás, exor-
tou à internacionalização da 
corrida: "Quem sabe se esta 
prova não será internacional 
para podermos ter o viseense 
Nuno Bico". Ana Paula Tomás 
valorizou a parceria com a 
APPDA, instituição de apoio a 
crianças autistas, que fará 
uma caminhada integrada no 
programa. 

PROGRAMA 

28/5.1' etapa 02h30) 
Mangualde-Penalva do Castelo (163. 31011) 
2915-2.• etapa (91130) Nelas-Netas) Gc> kf? 

7915-3.'etapa (15h00) 
Viseu-contrarreOgio(101,m) 

Dão  Apoio presidencial 
Delmino Pereira (FPC), José Laires (P. 
Castelo), José Borges da Silva (Nelas), 
Almeida Henriques (Viseu), João Azevedo 
(Mangualde) e Ana Paula Tomás (ACV) 
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A NOTÍCIA 

SOCIAL. A Càmara Municipal de Man-
gualde promove até ao próximo dia 20 a 
la edição da Mostra Social. Decorre no 
Largo Dr. Couto. 

A RESPOSTA 

O programa encerra com a Grande 
Gala final, que vai ter lugar, a partir 
das 14h00, no Auditório da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 

O LEITOR 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

João Freire 
Évora 

FUTEBOL. O Lusitano Ginásio Clube e o 
Redondense Futebol Clube defrontam-
-se no dia 21 em Viana do Alentejo. na  fi-
nal da Taça Distrital de Évora 'Dinis Vital'. 

O jogo (17h00) decorre no Campo do 
Sporting de Viana, atual detentor do ti-
tulo conquistado na época passada. A 
festa do futebol tem entrada gratuita. 

Baptista 
Simões 

DÁDIVAS. A Associação de Dadores 
de Sangue do Concelho de Mafra realiza 
no próximo dia 22 mais uma ação de 
recolha. 

A ação de recolha de sangue decorre 
na freguesia do Gradil, nas Instalações 
da Casa do Povo, entre as 09h00 e as 
13h00. 
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MANGUALDE 
CONTRA INCÊNDIOS 

(IN°  sentidodeevitar os in-
cêndios florestais, a Câmara 
de Mangualde vai investir 
meio milhão de euros em 
limpeza e tratamento de ca-
minhos e linhas de água 
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Plano de redução energética
permite poupar 25 mil euros 
MANGUALDE O presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, assinou,
com o Governo, um Plano de
Redução Energética, que vai
permitir uma poupança na or-
dem dos 25 mil euros anuais
nos edifícios municipais.

O secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches,
esteve no concelho para assi-
nar o contrato de financia-
mento que permitirá uma re-
formulação das instalações
eléctricas de cinco pontos de
consumo, nomeadamente, a
Estação de Tratamento de
Água de Canedo do Chão, a Es-
tação de Tratamento de Água
de Fagilde, as Piscinas Muni-
cipais, a Estação de Trata-
mento de Água de Mangualde
e os Paços do Concelho, redu-
zindo assim a energia reactiva
nesses edifícios.

João Azevedo vê esse Plano
de Redução Energética no mu-
nicípio “de forma séria e justa
para o concelho”, acrescentado

que “Mangualde é um territó-
rio importante no desenvolvi-
mento de novos projectos na
área do carro eléctrico, nomea-
damente com o investimento
da PSA para um novo modelo
que vai começar a ser prepa-
rado no início de 2018”.

O edil mangualdense refor-
çou ainda que “gostava muito
que Mangualde se continuasse
a afirmar como 'cluster' auto-
móvel” e que “desse este salto
qualitativo – ambiental e de
qualidade de vida”. 

Na sessão, o secretário de Es-
tado da Energia aproveitou a
oportunidade para felicitar o
presidente da Câmara pela
adesão ao Plano Nacional de
Eficiência Energética e pela
candidatura que apresentou,
dizendo-lhe que “este é, no sec-
tor da energia, o grande desíg-
nio nacional”. Salientou ainda
que o objectivo é “termos con-
sumos muito mais eficientes,
quer ao nível do consumo
eléctrico quer ao nível dos
transportes”. |

João Azevedo e Jorge Seguro Sanches
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Mostra social até 
sexta-feira em Mangualde
Mangualde Até sexta-feira será possível conhecer as respostas sociais que 
as instituições do concelho oferecem
Arrancou no passado sábado
a 1.ª edição da Mostra Social,
que contou com a visita do
presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João Aze-
vedo. Até sexta-feira será pos-
sível conhecer as respostas so-
ciais que as instituições do
concelho oferecem aos man-
gualdenses. A iniciativa encerra
com a Grande Gala Final, no
Auditório da Biblioteca Muni-
cipal Dr. Alexandre Alves, com
início às 14h00.

Hoje haverá demonstrações
de zumba gold (às 10h00) e de
yoga (às 10h30), no Centro So-
cial Paroquial de Mangualde.
Pelas 11h00 decorre o Mini fó-
rum “Circuito da RNCCI”, na
unidade de cuidados continua-
dos de Mangualde, e o works-
hop “ Prevenção de quedas”,
no auditório da Câmara Mu-
nicipal. Destaque ainda para a
celebração da Palavra para
Idosos das IPSS, no Centro So-
cial Paroquial de Mangualde
às 14h15 e para a execução de
trabalhos manuais na Santa
Casa da Misericórdia, com iní-
cio às 14h30. Pelas 16h00 co-
meça a tarde de cinema dedi-

cada aos séniores das IPSS, no
Lar Padre António Pinto Lobi-
nho.

Amanhã o programa con-
templa a iniciativa “Canto na
3.ª idade”, a partir das 10h00,
no  Centro Social Paroquial de
Mangualde, seguido de um
workshop sobre “Reaprovei-
tamento de desperdícios para
cosmética”. Pelas 15h45 de-
corre uma actividade de pin-
tura para crianças na Creche
Mariazinha Lemos e, às 17h30,
o workshop “Treino da higiene
do sono” no Centro de Inova-

ção e Dinamização Empresa-
rial de Mangualde.

Na sexta-feira, último dia do
evento, destaque para um ate-
lier de bordados, previsto para
as 10h30, no auditório da Câ-
mara de Mangualde, e para a
grande gala final que contará
com animação, moda, dança e
música a cargo da Santa Casa
da Misericórdia,  Grupo os Gi-
rassóis, Centro Paroquial Chãs
de Tavares, Centro Paroquial
Abrunhosa-a-Velha, AP-
PACDM, Centro Social de For-
nos, Centro Paroquial de San-

tiago de Cassurrães, Centro Pa-
roquial de Cunha Baixa,
APPDA, Universidade sénior,
Cruz vermelha Portuguesa e
Tempo XL

A Mostra Social foi decorada
através do projecto Malha Ur-
bana. 128 peças, com 300 me-
tros de tricot em lã, trabalhadas
por 55 idosos das IPSS do con-
celho decoraram a fachada do
município e o largo envolvente
(árvores e candeeiros do Largo
Dr. Couto). A iniciativa foi pro-
movida pelo Município em
parceria com a Tempo XL. |

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, visitou mostra social
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MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde levou a
cabo uma conferência e expo-
sição sobre Ceuta, no auditório
da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves.

A conferência “Luzes e som-
bras na operação militar da to-
mada de Ceuta, em 1415” de
João Gouveia Monteiro, con-
tou com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a
participação dos alunos do “+
Música” do Agrupamento de
Escolas, orientadas por Admar
Ferreira, na abertura e encer-

ramento da sessão.
No mesmo dia arrancaram

ainda as exposições “Miniatu-
ras de máquina de guerra, ar-
tilharia e barcos” de José Bar-
ros e “Peitorais, capacetes, ar-
maduras e espadas de guerra”
de Joaquim Tavares. Ambas
estão patentes ao público até
à próxima sexta-feira.

A organização esteve a cargo
da Câmara Municipal de Man-
gualde e do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, con-
tando ainda com o apoio da
Livraria Adrião na mostra de
livros para venda. |

Lotação esgotada em 
conferência sobre Ceuta

Página 247



A248

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 8,10 x 27,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 64511856 18-05-2016

HOJE

Bluesfest em 
São Pedro do Sul

O Bluesfest, produzido pela
Cadeira Amarela, realiza-se
até domingo, em São Pedro
do Sul, na Praça do Solar da
Lapa.

Teatro em 
Carregal do Sal

A peça de teatro da prova de
Carregal do Sal no concurso
Escolíadas vai garantir o mo-
mento de animação do 6.º
Encontro da CPCJ de Carre-
gal do Sal, agendado para o
Centro Cultural da vila. Os
alunos do Agrupamento de
Escolas de Carregal do Sal
sobem ao palco às 16h30.

Workshop 
de brinquedos 
tradicionais

O Museu de Resende vai
promover, às 9h30, um
workshop de brinquedos tra-
dicionais: piões e fisgas (me-
ninos) e de bonecas de trapos
e folhas de milho (meninas). 

Conferência no
Museu da Guarda

O Museu da Guarda, decor-
rerá, às 17h00, a conferência
"Cabeço das Fráguas – O res-
gate da paisagem Romana”,
pelo professor da Universi-
dade de Coimbra Pedro Car-
valho, e a apresentação da ré-
plica da inscrição do Cabeço
das Fráguas, pelas 18h00.

Workshop 
em Resende

No âmbito do Dia Internacio-
nal dos Museus, o Museu
Municipal de Resende vai
promover, a partir das 9h30,
um workshop de brinquedos
tradicionais. As crianças po-
derão escolher entre piões e
fisgas e a criação de bonecas
de trapos e folhas de milho.

PRÓXIMOS DIAS

Jornadas em
Moimenta da Beira

O secretário de Estado das

Autarquias Locais, Carlos Mi-
guel, e Helena Freitas, ex-
vice-reitora da Universidade
de Coimbra, vai estar em
Moimenta da Beira na sexta-
feira, às 10ho0, para abrir as
VI Jornadas Cidadania em
Acção que decorrem no au-
ditório municipal da vila até
sábado.

Seminário 
em Tondela

A Câmara Municipal de Ton-
dela, em parceria com a
ADAI e as associações hu-
manitárias dos bombeiros
voluntários de Tondela e
Vale de Besteiros, vai realizar
sexta-feira, entre as 9h30 e
as 16h30, o seminário "In-
cêndios Florestais na Inter-
face Urbano-Florestal", que
terá lugar no Auditório Mu-
nicipal de Tondela.

Gala em Mangualde

A 1.ª Mostra Social de Man-
gualde termina sexta-feira
com uma gala no auditório
da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, com início
às 14h00.

Feira das 
Tradições 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sábado e no domingo,
entre as 10h00 e as 20h00,
no centro da cidade, a pri-
meira edição da “Feira das
Tradições e dos Produtos da
Terra”, revivendo os anos 40,
50 e 60 do século passado,
com um conjunto de activi-
dades no Largo Dr. Couto.

Karaoke 
Intercultura

No próximo sábado, às
21h00, no Jardim Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, em Oli-
veira de Frades, realiza-se
mais uma edição do Karaoke
Intercultura’2016.

Feira de Maio em
Oliveira de Frades

No próximo domingo, logo
pela manhã, realiza-se em
Oliveira de Frades a Feira de
Maio, com o mercado tradi-
cional. 
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HOJE

Bluesfest em 
São Pedro do Sul

O Bluesfest, produzido pela
Cadeira Amarela, realiza-se
até domingo, em São Pedro
do Sul, na Praça do Solar da
Lapa.

Jornadas em
Moimenta da Beira

Têm início as “VI Jornadas
Cidadania em Acção”, pro-
movidas pela Câmara de
Moimenta da Beira no âm-
bito da rede social. O evento,
que se prolonga até amanhã,
vai realizar-se no auditório
municipal Padre Bento da
Guia. O secretário de Estado
das Autarquias Locais, Carlos
Miguel, estará na sessão de
abertura, às 10h00.

AMANHÃ

Conferência 
em Lamego

Entre as 9h30 e as 13h00, de-
corre uma conferência de
psico-oncologia, no Auditó-
rio do Hospital de Proximi-
dade de Lamego.

Seminário 
em Tondela

A Câmara Municipal de Ton-
dela, em parceria com a
ADAI e as associações hu-
manitárias dos bombeiros
voluntários de Tondela e
Vale de Besteiros, vai realizar,
entre as 9h30 e as 16h30, o
seminário "Incêndios Flores-
tais na Interface Urbano-
Florestal", que terá lugar no
Auditório Municipal de Ton-
dela.

Posse em Mortágua

A cerimónia de tomada de
posse dos órgãos sociais da
Associação de Futebol de Vi-
seu decorre pelas 18h00 no
Montebelo Aguieira Resort,
em Mortágua.

Gala em Mangualde

A 1.ª Mostra Social de Man-
gualde termina com uma
gala no auditório da Biblio-

teca Municipal Dr. Alexandre
Alves, com início às 14h00.

Concurso de ideias
de negócio

O Centro Cultural de Carre-
gal do Sal recebe o Concurso
Municipal Ideias de Negócio,
desenvolvido pela Comuni-
dade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões. Os projectos
dos jovens empreendedores
são apresentados a partir
das 21h00.

PRÓXIMOS DIAS

Feira das 
Tradições 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sábado e no domingo,
entre as 10h00 e as 20h00,
no centro da cidade, a pri-
meira edição da “Feira das
Tradições e dos Produtos da
Terra”, revivendo os anos 40,
50 e 60 do século passado,
com um conjunto de activi-
dades no Largo Dr. Couto.

Karaoke 
Intercultura

No próximo sábado, às
21h00, no Jardim Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, em Vou-
zela, realiza-se mais uma edi-
ção do Karaoke Intercul-
tura’2016.

Feira de Maio 
em Vouzela

No próximo domingo, logo
pela manhã, realiza-se em
Vouzela a Feira de Maio, com
o mercado tradicional. 

Workshop 
de fotografia

A Câmara de Mangualde
promove, sábado, o “Works-
hop de Fotografia Iniciante /
Rua e Viagens”, que irá de-
correr na Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves, entre
das 10h00 e as 18h00.

Prevenção em Seia

No domingo, o Clube BTT de
Seia vai promover, entre as
10h00 e as 12h00, uma acção
de prevenção rodoviária em
conjunto com a GNR.
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Autarquia promove 
workshop de fotografia
MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde pro-
move, no próximo sábado, um
workshop de fotografia ini-
ciante dedicado aos temas
“Rua e Viagens”, na Biblioteca
Municipal Alexandre Alves, en-
tre as 10h00 e as 18h00.

O curso, dado por Tiago
Mota Garcia, destina-se a jo-
vens e adultos interessados
pela fotografia sem qualquer
tipo de conhecimento e conhe-
cimento médio. Focará não só
toda a componente técnica e

artística, mas também a temá-
tica da fotografia de rua e via-
gens. 

Vão ser abordadas técnicas
de aproximação a culturas e
modos de vida diferentes, fo-
tografia de viagens, a invisibi-
lidade do fotógrafo, composi-
ção em camadas, planea-
mento e processo de estudo
prévio dos locais e culturas e
fotografar, aproximação a um
transeunte e sua relação com
o fotógrafo, como ler uma fo-
tografia, processos de leitura

instintiva, assim como os fac-
tores que contribuem para
uma fotografia ser uma obra
de arte. 

Será também abordada a
obra dos grandes fotógrafos
que se notabilizaram nessa
área como Cartier-Bresson,
Steve McCurry, Joel Meyero-
witz, Alex Webb e Garry Wi-
nogrand.

A inscrição tem um custo de
30 euros por pessoa e os par-
ticipantes devem levar ainda
máquina fotográfica. |
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HOJE

Conferência 
em Lamego

Entre as 9h30 e as 13h00, de-
corre uma conferência de
psico-oncologia, no Auditó-
rio do Hospital de Proximi-
dade de Lamego.

Seminário 
em Tondela

A Câmara Municipal de Ton-
dela, em parceria com a
ADAI e as associações hu-
manitárias dos bombeiros
voluntários de Tondela e
Vale de Besteiros, vai realizar,
entre as 9h30 e as 16h30, o
seminário "Incêndios Flores-
tais na Interface Urbano-
Florestal", que terá lugar no
Auditório Municipal de Ton-
dela.

Posse em Mortágua

A cerimónia de tomada de
posse dos órgãos sociais da
Associação de Futebol de Vi-
seu decorre pelas 18h00 no
Montebelo Aguieira Resort,
em Mortágua.

Gala em Mangualde

A 1.ª Mostra Social de Man-
gualde termina com uma
gala no auditório da Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre
Alves, com início às 14h00.

Concurso de ideias
de negócio

O Centro Cultural de Carre-
gal do Sal recebe o Concurso
Municipal Ideias de Negócio,
desenvolvido pela Comuni-
dade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões. Os projectos
dos jovens empreendedores
são apresentados a partir
das 21h00.

Bluesfest em
São Pedro do Sul

O Bluesfest está a decorrer
até domingo, em São Pedro
do Sul. Hoje tem lugar a pa-
lestra Faz Acontecer, pelas
18h30. O palco abre às
22h00 com uma jam session
e seguem-se os concertos de
Hugo Pé Descalço e dos Bla-

zerdog. Nuno Serrano en-
cerra a noite no Espaço Gré-
mio.

AMANHÃ

Feira das 
Tradições 

A Câmara de Mangualde rea-
liza sábado e no domingo,
entre as 10h00 e as 20h00,
no centro da cidade, a pri-
meira edição da “Feira das
Tradições e dos Produtos da
Terra”, revivendo os anos 40,
50 e 60 do século passado,
com um conjunto de activi-
dades no Largo Dr. Couto.

Workshop 
de fotografia

A Câmara de Mangualde
promove, sábado, o “Works-
hop de Fotografia Iniciante /
Rua e Viagens”, que irá de-
correr na Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves, entre
das 10h00 e as 18h00.

Karaoke 
Intercultura

Às 21h00, no Jardim Dr.
Francisco Sá Carneiro, em
Vouzela, realiza-se mais uma
edição do Karaoke Intercul-
tura’2016.

Hot Spot em 
Carregal do Sal

Carregal do Sal transforma-
se na capital da música elec-
trónica, amanhã, com o Hot
Spot. Durante 13 horas, nove
dos nomes mais sonantes
deste género musical ani-
mam quatro espaços dife-
rentes da vila.

DOMINGO

Feira de Maio 
em Vouzela

Logo pela manhã, realiza-se
em Vouzela a Feira de Maio,
com o mercado tradicional. 

Prevenção em Seia

No domingo, o Clube BTT de
Seia vai promover, entre as
10h00 e as 12h00, uma acção
de prevenção rodoviária em
conjunto com a GNR.
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Joana Martins

Baile popular, ranchos folclóricos,
bandas filarmónicas, carrocel tradi-
cional, tabernas, ourivesaria, vende-
doras de praça, retrosaria, fotógrafo
à la minute, doçaria, medicina popu-
lar, ardinas, alfaiataria, produtos re-
gionais, jogos tradicionais, teatro, si-
mulacro dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, bordados, lanifícios,
dentista/barbearia, drogaria, sapatei-
ros, olaria e cerâmica, antiguidades,
pintores e muita animação. São estes
os ingredientes da primeira edição da
Feira das Tradições e dos Produtos
da Terra, que se realiza amanhã e do-

mingo no centro de Mangualde
Entre as 10h00 e as 20h00, o evento

vai recriar, no Largo Dr. Couto e no
Largo do Rossio, o Mangualde antigo
dos anos de 1930, 1940 e 1950. Para o
presidente do município trata-se de
um momento propício para explicar
aos mais jovens como se vivia a ci-
dade de Mangualde há décadas atrás
e, simultaneamente, de reviver esses
momentos e essas tradições. “Este
evento está em linha com o que o
município tem procurado fazer, por
exemplo com a Feira dos Santos, e
que se prende com o acto de reflectir
sobre o passado e respeitar a nossa
história para ter um futuro melhor”,

explica João Azevedo.
A Feira das Tradições visa, por isso,

relembrar todos aqueles que fizeram
parte da história de Mangualde e, ao
mesmo tempo, servir como atractivo
para todos os visitantes de fora do
concelho. “É uma iniciativa que pro-
move o mercado da saudade e da me-
mória e que passa, também, por des-
pertar emoções nas pessoas que vi-
veram naquele tempo e que dele
guardam memórias”, justifica o au-
tarca.

A Feira das Tradições e dos Produ-
tos da Terra é organizada pela Câ-
mara Municipal de Mangualde com
o apoio da Cidade Excelência Asso-

ciação – Turismo de Mangualde e da
COAPE. Na abertura do evento reali-
zar-se-á uma conferência subordi-
nada ao tema “Quotidianos Rurais:
alguns aspectos (1850-1950)”, apre-
sentada por Irene Maria de Monte-
zuma Carvalho Mendes Vaquinhas,
especialista em História Contempo-
rânea e da Vida Privada em Portugal,
da Faculdade de Letras da Universi-
dade de Coimbra. O evento inclui
ainda um encontro, no sábado, que
conta já com centenas de inscritos.

Amanhã, a partir das 20h00, tem
lugar a primeira edição do Festival
do Borrego, organizado pela COAPE,
no Mercado Municipal de Man-

gualde. As entradas serão limitadas e
têm um custo de 15 euros por pessoa.
O evento pretende valorizar a fileira
e promover a pastorícia, bem como
degustar o borrego de maneiras di-
ferentes, o queijo DOP e outros pro-
dutos da terra. A iniciativa integra um
espectáculo dos The Lucky Duckies.

Mangualde recebe ainda, amanhã
e domingo, o Fim-de-semana gastro-
nómico do cabrito. Participam no
evento os restaurantes “A Tasquinha”,
“Cantinho dos Petiscos”, “Cascata de
Pedra”, Churrasqueira Pizzaria “Os
Galitos”, “Gestur”, Hotel Cruz da Mata,
Hotel Sr.ª do Castelo, Hotel Rural Mira
Serra e “O Valério”. |

Tradições e produtos da terra querem  
despertar emoções e avivar memórias
Evento Mangualde apresenta amanhã e domingo a primeira edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra,
certame que decorre em paralelo com o Festival do Borrego e o Fim-de-Semana Gastronómico do Cabrito

ARQUIVO

A Tasquinha - Ensopado de Cabrito
Cantinho dos Petiscos - Feijoada de
Cabrito
Cascata de Pedra - Cabrito à Pastor
Os Galitos - Cabrito Estufado
Gestur - Cabrito Assado em Assa-
deira de Barro Preto À Pastor da
Serra da Estrela
Hotel Cruz da Mata - Cabrito na
Grelha
Hotel Sr.ª do Castelo - Cabrito As-
sado
Hotel Rural Mira Serra - Cabrito as-
sado em Forno a Lenha à Serrano
O Valério - Cabrito Assado

Especialidades
a apresentar

Largo Dr. Couto será palco da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra
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  INVESTIMENTO

Texto António Figueiredo

SEIS CENTENAS DE NOVOS POSTOS
DE TRABALHO NA REGIÃO DE VISEU
UNIDADE DE PRODUÇÃO 
DE CANOS DE ESCAPE VAI 
INSTALAR-SE NA REGIÃO. O 
INVESTIMENTO É ANUNCIADO 
EM BREVE 

Uma empresa alemã da área da 
metalomecânica vai instalar-se 
na região de Viseu. A procura 

de terrenos e das melhores condições 
para instalar a unidade de produção 
decorre há mais de um ano.
Os investidores alemães tiveram 
contactos com autarcas de vários mu-
nicípios da região de Viseu. A decisão 
final sobre a escolha do município 
onde instalar a fábrica deve acontecer 
nos próximos meses. Há quem aponte 
o próximo mês de junho como a 
altura para o dossier � car encerrado. 

PRODUÇÃO DE ESCAPES PARA 
AUTOMÓVEIS 
A fábrica alemã procura instalar-se 
na região de Viseu porque um dos 
seus principais clientes é a unidade de 
montagem da PSA – Peugeot / Citröen 
de Mangualde. O novo modelo de 
comerciais ligeiros, a partir de 2018, 

vai ter canos de escape produzidos por 
esta nova fábrica. O número de postos 
de trabalho depende se a nova unidade 
de metalomecânica trabalhar apenas 
para a fábrica da Citröen ou se a sua 
produção for também para outras 
marcas automóveis. A confirmar-se 
a segunda hipótese, o número de 
postos de trabalho  pode atingir as seis 
centenas. O montante do investimento 
final está a ser acompanhado pela 
AICEP - Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal. 

EIXO MANGUALDE – VISEU 
Embora a nova unidade de metalome-
cânica vá fornecer a fábrica da Citröen, 
os investidores alemães não quiseram 
instalar-se em Mangualde. Têm receio 
que uma nova fábrica, a criar centenas 
de novos postos de trabalho, venha a 
criar instabilidade laboral na unidade 
da PSA com a eventual “fuga” de 
trabalhadores de uma fábrica para 
a outra. Perante este cenário, Viseu 
surge como o concelho mais provável 
para instalar o novo investimento. O 
futuro parque industrial de Lordosa 
será o local apontado para a instalação 

da nova fábrica de canos de escape. 

AUTARCAS CAUTELOSOS
Dois dos presidentes de Câmara mais 
envolvidos no processo, Almeida 
Henriques, de Viseu, e João Azevedo, 
de Mangualde, dizem que os inves-
timentos só devem ser anunciados 
quando estiverem concretizados. 
Fazem questão de realçar que o mais 
importante é que os investimentos se 
concretizem na região de Viseu Dão 
Lafões. “Se conseguirmos atrair inves-
timento todos temos a ganhar. Se não 
o conseguirmos, todos perdemos”, 
a� rmam. 

NOVO MODELO DA PSA
ATRAI INVESTIDORES  
A produção do novo modelo na 
PSA de Mangualde está a atrair 
investimento. O Grupo Antolin, de 
Espanha, que produz interiores de 
automóveis, já anunciou a instalação 
em Mangualde de uma fábrica com 55 
postos de trabalho. Para trabalharem 
diretamente com a Citröen é possível 
que nos próximos meses outros inves-
timentos se anunciem para a região.   

PUB
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Metalomecânica 
cria 600 postos
de trabalho

P.7 INVESTIMENTO 

MULTINACIONAL ALEMÃ, FABRICANTE DE ESCAPES, 
NEGOCEIA INSTALAÇÃO EM VISEU
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  SAÚDE

Texto José Lorena

VEÍCULO EQUIPADO ESTÁ PARADO HÁ OITO ANOS 
EM MANGUALDE
UM VEÍCULO DESTINADO A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ESTÁ PARADO HÁ CERCA DE OITO ANOS NA CÂMARA DE 
MANGUALDE. AUTARQUIA E SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO REATIVARAM ACORDO FEITO EM 2005 POR FALTA DE UM MÉDICO

Um veículo equipado para 
ser unidade móvel de saúde 
está atualmente parado nas 

garagens da Câmara Municipal de 
Mangualde e não é utilizado para 
os fins que foi adquirido em 2005, 
depois da celebração de um acordo 
entre a autarquia, a Administração 
Regional de Saúde do Centro e a 
então sub Região de Saúde de Viseu. 
A viatura destinava-se a cumprir 
um programa de saúde móvel pelas 

freguesias do concelho.
O veículo foi adquirido em 2005 
pela autarquia mangualdense, que 
teve apoios do Estado e só pagou 
cerca de 15 por cento do custo. As 
regras do contrato de colaboração 
entre o Estado e a Câmara de Man-
gualde previam que a autarquia ga-
rantisse o seu funcionamento com 
motorista e custos da legalização 
para circular. Aos serviços de saúde 
cabia garantir um médico e pessoal 

de enfermagem para que a unidade 
percor resse  a s  loc a l id ades  do 
concelho para prestação de vários 
serviços de prevenção e intervenção 
médica.
O serviço chegou a funcionar mas, 
em finais de 2008, o contrato de 
funcionamento cessou por falta 
de pessoal do Centro de Saúde de 
Mangualde. De acordo com o coor-
denador desta unidade de saúde, 
Rui Ardérius, “há três anos [2013] 
tentou-se a reativação do acordo. Os 
então responsáveis do ACES Dão 
Lafões [Agrupamento de Centros 
de Saúde], que teriam de disponi-
bilizar um médico para o serviço, 
recusaram o seu funcionamento”, 
disse, acrescentando que a situação 
“não teve outro desenvolvimento” 
e que a viatura se encontra parada.

FALTA UM MÉDICO
Confrontado pelo Jornal do Centro, 
o atual diretor do ACES Dão La-

fões, Luís Botelho, confirmou que 
a reativação do serviço foi recusada 
há alguns anos e que o antigo proto-
colo só poderá vigorar se for dispo-
nibilizado um médico e pessoal de 
enfermagem. O ACES Dão Lafões 
poderá “disponibilizar pessoal de 
enfermagem mas temos é dificul-
dades em ter recursos médicos, 
conforme estava previsto em 2005”, 
disse Luís Botelho, informando que 
quem terá que garantir o médico 
será a ARS do Centro, depois de a 
Câmara de Mangualde formalizar 
um pedido nesse sentido.
O autarca de Mangualde, João Aze-
vedo, também lamenta a falta de 
médico para que a viatura funcione. 
Mas “não se encontra totalmente 
parada”. “Uti l izamos o veículo 
em ações pontuais na cidade e no 
concelho”, disse João Azevedo que 
responsabiliza os serviços de saúde 
regionais e distritais pela não dispo-
nibilização de um médico.

Viatura equipada está parada à espera de um médico
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  CICLISMO

GRANDE PRÉMIO REGRESSA AO DÃO
PROVA DE CICLISMO VAI PARA A ESTRADA DIAS 28 E 29 DE MAIO. QUATRO 
CONCELHOS DA REGIÃO VITIVINÍCOLA DO DÃO RECEBEM MAIS DE UMA 
CENTENA DE ATLETAS

Viseu, Nelas, Mangualde e Pe-
nalva do Castelo recebem, já 
este mês de maio, a segunda 

edição do Grande Prémio do Dão. 
A prova de ciclismo está marcada 
para os dias 28 e 29 e volta a unir os 
quatro concelhos do distrito de Vi-
seu, numa competição com mais de 
200 quilómetros. O Grande Prémio 
de Ciclismo do Dão terá três etapas, 
que começam em Mangualde, no 
sábado, dia 28 e terminam, no do-
mingo, em Viseu. 
A prova, que teve a sua primeira edi-
ção no ano passado, abre com a mais 
extensa das três etapas (163,3 km) e 
a partida, junto à Câmara Municipal 

de Mangualde, está marcada para as 
12h30, de sábado. Esta primeira eta-
pa será um verdadeiro teste para a 
etapa dupla do dia seguinte. Nelas 
será o ponto de partida e de chegada 
desta segunda etapa, com um per-
curso de 66 quilómetros e que conta 
com três prémios de montanha (em 
Póvoa Dão - Silgueiros, Aguieira e 
Folhadal). 
O Grande Prémio do Dão termi-
na com um contrarrelógio indivi-
dual, a chamada “prova da verdade” 
e que vai contar com a presença de 
alguns nomes fortes do contrarreló-
gio como Alejandro Marque, Gus-
tavo Veloso, Rui Oliveira ou José de 

Segóvia. A terceira e última etapa, 
também marcada para domingo, 
tem um total de 10,1 quilómetros.
Na prova, que será uma espécie de 
teste antes da Volta a Portugal, estão 
mais de uma centena de inscritos, 
de 14 equipas diferentes. Da lista de 
inscritos constam, entre outros atle-
tas, os três primeiros classi� cados 
da Volta a Portugal de 2015 - Gus-
tavo César Veloso (W52-FC Porto), 
Joni Brandão (Efapel) e Alejandro 
Marque (LA Alumínios-Antarte) - e 
os três melhores do ranking nacio-
nal da presente época - Rafael Reis 
(W52-FC Porto), David de la Fuente 
e Jesús Ezquerra (Sporting-Tavira).

Dois dias a pedalar 
em quatro concelhos
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SESSÃO Mangualde acolhe
na quarta-feira a cerimónia na-
cional de assinatura de proto-
colos entre a Autoridade de
Gestão PDR2020 e os GAL -
Grupos de Acção Local, para a
gestão da Medida 10 – DLBC
Rural/FEADER. O encontro
decorre no Auditório do Com-
plexo Paroquial de Mangualde,
às 16h00, e será presidido pelo
ministro da Agricultura, Flo-
restas e Desenvolvimento Ru-
ral, Capoulas Santos. A sessão
contará ainda com a presença
da Gestora do PDR2020, Ga-
briela Feitas, e do Presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo. 

“É com gosto que acolhemos
esta iniciativa, uma iniciativa
de âmbito nacional que pro-
move a apresentação do plano
de investimento para os pe-
quenos, médios e grandes agri-
cultores”, afirma João Azevedo.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde refor-
çando que se trata de um “pon-

tapé de saída para investi-
mento no sector primário no
território”.

O Desenvolvimento Local de
Base Comunitário (DLBC) é
uma forma de abordagem de
desenvolvimento territorial in-
tegrado apoiada por um ou vá-
rios instrumentos políticos
programados que financiam a
execução das Estratégias de
Desenvolvimento Local (EDL)
seleccionadas e que pode ser
financiada pelos vários Fundos
Europeus Estruturais e de In-
vestimento através dos respec-
tivos Programas Operacionais.

Ministro assina 
protocolos em Mangualde

Capoulas Santos estará 
presente
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José Fonseca

A Cooperativa Agro-Pecuária
dos Agricultores de Mangualde
(COAPE) assinou, no sábado
passado, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho mangual-
dense, acordos com duas en-
tidades, que, segundo o presi-
dente da instituição, são “um
marco histórico” para os pro-
dutores de leite de ovelha do
concelho.

A COAPE assinou com a As-
sociação Nacional de Criado-
res de Ovinos da Serra da Es-
trela (ANCOSE) um protocolo
de assessoria técnica e com o
empresário e antigo ministro,
Jorge Coelho, que está a cons-
truir uma queijaria tradicional

em Mangualde, um contrato
de garantia de escoamento do
leite oriundo de todos os pro-
dutores da COAPE.

Segundo o presidente da
COAPE, Rui Costa, tratou-se
da formalização de “algo iné-
dito”, acreditando que os dois
acordos agora assinados irão
permitir dar mais qualidade de
vida aos produtores e criar as
bases para assegurar o futuro
do sector, ao torná-lo mais
atractivo aos jovens, valori-
zando o leite, que dá origem ao
queijo Serra da Estrela.

A Queijaria Vale da Estrela,
que irá dar trabalho a 20 pes-
soas na produção de queijo
Serra da Estrela certificado e
que representa um investi-

mento de 1,2 milhões de euros,
é o primeiro de vários projec-
tos que Jorge Coelho pretende
concretizar na sua terra natal,
como o próprio assegurou du-
rante a assinatura do contrato
com a COAPE. O empresário
lembrou que o queijo Serra da
Estrela é único no mundo e
deve ser promovido como tal
junto dos consumidores, mos-
trando-se disponível para
apoiar financeiramente uma
campanha de informação, que
terá como objectivo esclarecer
as pessoas, evitando que “co-
mam gato por lebre”. Destacou
ainda a mais-valia económica
que o queijo certificado repre-
senta para os produtores, que
assim poderão receber mais

dinheiro pelo seu leite.
O presidente da ANCOSE,

Manuel Marques, mostrou-se
satisfeito por o anúncio da
construção da queijaria já ter
resultado em alterações no
mercado do leite, levando a
uma subida do preço pago aos
produtores. “Os produtores de
leite têm o direito de viver do
queijo Serra da Estrela e esta
nova unidade é um passo
nesse sentido”, sublinhou.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
destacou a importância da
criação dos 20 postos de tra-
balho através da construção
da queijaria, solicitando a Jorge
Coelho que termine rapida-
mente o seu primeiro projecto

para passar ao seguinte. O au-
tarca lembrou que são os in-
vestimentos que atraem pes-
soas ao concelho, sublinhando
que a criação de emprego, nos
diversos sectores da economia
do concelho, tem sido o seu
principal objectivo desde que
tomou posse como presidente
da autarquia mangualdense.

Feira das Tradições
e dos Produtos da Terra

A cerimónia nos Paços do
Concelho realizou-se à mar-
gem da primeira edição da
Feira das Tradições e dos Pro-
dutos da Terra. O certame rea-
lizou-se no centro da cidade e
permitiu recordar como é que
o concelho tem vindo a evoluir

ao longo das últimas décadas.
Os visitantes tiveram opor-

tunidade de participar num
baile popular, assistir à actua-
ção de ranchos folclóricos e de
bandas filarmónicas ou parar
nas tabernas, ourivesarias e
outras barraquinhas montadas
no Largo Dr. Couto e não só.
As pessoas tiveram oportuni-
dade de comprar doçaria, pro-
dutos agrícolas regionais, bor-
dados e lanifícios, além de ola-
ria e antiguidades.

A Feira das Tradições teve
como objectivo relembrar to-
dos aqueles que fizeram parte
da história de Mangualde e, ao
mesmo tempo, servir como
atractivo para todos os visitan-
tes de fora do concelho. |

Acordos asseguram futuro dos 
produtores de leite de ovelha
Mangualde Cooperativa de agricultores assinou contrato com queijaria que garante escoamento do leite produzido pelos
sócios e um protocolo de assessoria técnica com a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela

FOTOS: JOSÉ FONSECA

Acordos foram assinados no Salão Nobre da Câmara de Mangualde, à margem da primeira edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra
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Contrato assinado
com queijaria 
tradicional  garante 
escoamento de leite 
Mangualde | P11
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Circulação melhorada 
em Tibaldinho
Mangualde Investimento de 85 mil euros visa reduzir velocidade na povoação

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
inaugurou as obras de requa-
lificação do principal atraves-
samento urbano da povoação
de Tibaldinho, Alcafache. Na
cerimónia marcou ainda pre-
sença o presidente da Junta de
Alcafache, Nelson Almeida, e
vários populares.

Em comunicado, a Câmara
de Mangualde adianta que o
investimento, de aproximada-
mente 85 mil euros, “responde
à necessidade de reduzir a ve-
locidade do tráfego de passa-
gem e de melhorar as condi-
ções de conforto e condições
de segurança de todos os uten-
tes da via.

Citado na mesma nota de
imprensa, João Azevedo diz
tratar-se de “um importante
investimento naquilo que con-
sideramos ser um dos desíg-
nios dos próximos anos na es-
tratégia de desenvolvimento
do concelho: regeneração ur-
bana para o melhoramento
das condições de conforto e
segurança dos mangualden-
ses”. 

As obras de requalificação
contemplaram o nivelamento
das circulações pedonais e ro-
doviárias, demarcando-as pela
aplicação de diferentes textu-
ras de materiais, limitando a
faixa de rodagem à largura de
4 metros, obrigando a adopção
de comportamentos de 'corte-
sia' no cruzamento de viaturas,
sendo que a zona destinada à
circulação pedonal poderá ser

utilizada para mitigar a escas-
sez de largura no caso de cru-

zamento com viaturas de di-
mensões superiores, no caso

particular dos pesados de pas-
sageiros. |

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
inaugurou anteontem as
obras de ampliação do ce-
mitério de Espinho. A ceri-
mónia contou ainda com a
presença do presidente da
Junta de Freguesia de Espi-
nho, António Monteiro, do
pároco da freguesia, João
Leão Zuzarte, e de vários

populares. 
As obras resultaram de uma
parceria entre a Câmara de
Mangualde e a Junta de Fre-
guesia de Espinho, através
dos protocolos de apoio na
conservação e gestão de
equipamentos públicos. 
Em comunicado, a autar-
quia mangualdense diz que
o investimento “visou um

conjunto de intervenções
para ampliação do actual
espaço para o dobro da ca-
pacidade”. 
“Há vários anos que a co-
munidade ansiava pelo seu
alargamento, tendo-se veri-
ficado recentemente a
quase inexistência de es-
paço disponível para novas
sepulturas”, conclui. |

Ampliado o cemitério da freguesia de Espinho

Obras de regeneração urbana foi inauguradas anteontem
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Empresa de destaque na área do transporte criou 40 postos de trabalho diretos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-05-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a9de7e6

 
BRICOTIR INVESTE CERCA DE 1 MILHÃO DE EUROS EM MANGUALDE 'OS TERRITÓRIOS DO INTERIOR
SÓ SE CONSEGUEM VALORIZAR E SER COMPETITIVOS SE TIVEREM EMPREGO' - EDIL MANGUA
LDENSE O Grupo Bricotir, empresa de destaque na área do transporte, abriu unidade em Mangualde.
Com um investimento de cerca de um milhão de euros, e uma frota de meia centena de camiões,
criou quarenta postos de trabalho diretos. O grupo empresarial é composto pela Bricotir Transportes, a
Bricotir Imobiliária e a Britadão. A inauguração do espaço contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. Para o autarca, 'este investimento vai trazer valor
acrescentado à economia local e regional. Os territórios do interior só se conseguem valorizar e ser
competitivos se tiverem emprego. Porque só desta forma se seguram as pessoas nesta zona e se
promove o futuro'. João Azevedo reforça 'o trabalho feito pela autarquia para a captação e apoio de
novas empresas, um trabalho levado a cabo dia a dia para resolver e procurar soluções para as
empresas que se querem instalar em Mangualde, da qual é exemplo a futura zona industrial, junto à
A25'.
 
 Colocado por   em Maio 24, 2016
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Empresa de transportes 
investe 1 milhão de euros
Mangualde Grupo Bricotir instala unidade com uma frota de meia centena 
de camioes e cria 40 postos de trabalho
O Grupo Bricotir, empresa da
área dos transportes, abriu
uma unidade em Mangualde,
onde ficará uma frota de meia
centena de camiões. O inves-
timento rondou um milhão de
euros e criou 40 postos de tra-
balho directos.

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
‘este investimento vai trazer
valor acrescentado à econo-
mia local e regional”. 

“Os territórios do interior só
se conseguem valorizar e ser
competitivos se tiverem em-
prego. Porque só desta forma
se seguram as pessoas nesta
zona e se promove o futuro”,
referiu o autarca durante a
inauguração da unidade. 

João Azevedo destaca “o
trabalho feito pela autarquia
para a captação e apoio de no-

vas empresas, um trabalho le-
vado a cabo dia a dia para re-
solver e procurar soluções
para as empresas que se que-

rem instalar em Mangualde,
da qual é exemplo a futura
zona industrial, junto à auto-
estrada 25”.

O grupo empresarial Bricotir
é composto pela Bricotir
Transportes, a Bricotir Imobi-
liária e a Britadão. |

Inauguração contou com a presença do presidente da Câmara de Mangualde
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Grupo Bricotir abriu uma unidade com frota
de meia centena de camiões. O investimento
rondou um milhão de euros e criou 40 postos
de trabalho directos Página 8

Empresa de transportes
investe em Mangualde
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Empresa de transportes  investe 1 milhão em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-05-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/6141

 
O Grupo Bricotir, empresa da área dos transportes, abriu uma unidade em Mangualde, onde ficará
uma frota de meia centena de camiões. O investimento rondou um milhão de euros e criou 40 postos
de trabalho directos. Para o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, 'este investimento
vai O Grupo Bricotir, empresa da área dos transportes, abriu uma unidade em Mangualde, onde ficará
uma frota de meia centena de camiões. O investimento rondou um milhão de euros e criou 40 postos
de trabalho directos. Para o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, 'este investimento
vai trazer valor acrescentado à economia local e regional". "Os territórios do interior só se conseguem
valorizar e ser competitivos se tiverem emprego. Porque só desta forma se seguram as pessoas nesta
zona e se promove o futuro", referiu o autarca durante a inauguração da unidade. Leia a notícia
completa na edição em papel.
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APRESENTADO DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS
2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-05-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f1f94822

 
'AS PESSOAS MERECEM QUE LHES SEJA APRESENTADA A QUALIDADE E COMPETÊNCIA DESTES
SERVIÇOS PARA CONSEGUIREM PERCEBER O QUE FAZEMOS NO TERRITÓRIO' - EDIL
MANGUALDENSE O auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu hoje, 27 de maio, a
apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2016 de Mangualde (DECIF).
A apresentação foi conduzida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e
contou com intervenção do Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, Carlos
Carvalho.Para o edil mangualdense, 'é necessário estramos preparados e conhecer o que se passou no
passado e pode acontecer no futuro'. Isto porque considera que 'temos de estar preparados para
sermos competentes na nossa ação'.Para João Azevedo, 'as pessoas merecem que lhes seja
apresentada a qualidade e competência destes serviços para conseguirem perceber o que fazemos no
território. São forças de combate que tem de ser respeitadas'. À equipa do DECIF deixou um alerta e
espera que 'todas as equipas estejam em rede e cumpram a hierarquia de comando, para que tudo
funcione devidamente'.Na sua intervenção, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
reforçou a importância de 'termos uma força capaz de responder às diferentes situações que possam
vir a acontecer no concelho'. E reforçou 'nós não vivemos de forma isolada, vivemos em rede. e nós
estamos aq ui para dar o nosso contributo nesse sentido'. Carlos Carvalho deseja que 'seja um ano
mais tranquilo do que o ano que passou' e afirma que a população 'pode contar com este dispositivo
para tornar o concelho mais seguro'. 43 OPERACIONAIS E 11 VEÍCULOS DE COMBATE AFETOS AOS
DECIF No âmbito do dispositivo agora apresentado, estão afetos ao combate a incêndios florestais em
Mangualde cerca de 43 operacionais e 11 veículos de combate ou apoio ao combate. Os meios,
humanos e materiais, estão distribuídos pelos Bombeiros Voluntários de Mangualde, pela GNR, pela
Proteção Civil Municipal, pelos Sapadores Florestais, entre outros agentes de proteção civil. Os kits de
1ª intervenção das Juntas de Freguesia estão disponíveis em Alcafache, Espinho, Fornos de Maceira
Dão, São João da Fresta, União de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União
de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta e União de Freguesias de Tavares. Durante a apresentação foi destacada a
importância da preparação e prontidão para um período crítico, que se prevê com condições muito
adversas em termos de combate aos incêndios florestais. Foi ainda referido que a segurança ocupa
sempre as prioridades não descurando a missão e as estratégias necessárias para uma eficaz e
eficiente gestão das ocorrências.
 
 Colocado por   em Maio 27, 2016
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COMPLEXO DESPORTIVO DE MANGUALDE ACOLHEU FINAIS DE FUTEBOL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-05-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=767af669

 
Taça da AFV 2016 de Futebol de Sete e Taça Wall Street English A ENTREGA DOS TROFÉUS CONTOU
COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE Ontem, 26 de maio, o
Complexo Desportivo de Mangualde recebeu as finais da Taça da AFV 2016 de Futebol de Sete e as
finais da Taça Wall Street English. A iniciativa, promovida pela Associação de Futebol de Viseu (AFV),
contou com a participação de mais de três centenas de atletas, em representação de 14 clubes
finalistas. A entrega dos troféus contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo. "Atividades como esta, que envolvem centenas de pessoas vindas de fora
concelho, são sempre uma mais-valia para Mangualde. A economia local fica a ganhar. Quer seja no
desporto, cultura ou outra área, o importante é que venham pessoas ao nosso concelho", disse o
Autarca. Na Taça da AFV 2016 de Futebol de Sete participaram os escalões de Sub10, Sub11, Sub12 e
Sub13. Já as finais da Taça Wall Street English destinaram-se às categorias: Juniores A, Juniores B e
Juniores C.
 
 Colocado por   em Maio 27, 2016
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Música e Património aliados a  ´Valediction´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2016
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URL:http://magazineserrano.pt/?p=19211

 
Música e Património aliados a 'Valediction' Posted by: Antonio Pacheco 27 de Maio de 2016 55 Views
No próximo dia 10 de junho, às 17h30, o Solar de Almeidinha, em Mangualde, acolhe o concerto
'Valediction' do guitarrista Francisco Sales. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde e conta com a parceria do Solar de Almeidinha e da Associação Bombeiros Voluntários de
Mangualde. A programação cultural está a cargo do Gabinete de Gestão e Programação do Património
Cultural da autarquia mangualdense e a entrada é gratuita. O artista faz-se acompanhar pelo pintor
Alexandre Magno que fará uma obra enquanto decorre o concerto, num espetáculo que pretende aliar
o Património Monumental como palco das artes performativas. "Valediction" marcou o início da sua
carreira a solo, e esta é a segunda vez que o músico nos presenteia com um concerto em Mangualde.
Francisco apresenta de novo um concerto muito intimista. Reúne de forma única e só sua, a guitarra
acústica com os pedais e cria sons que nos fazem imediatamente partir com a mente, viajar com a
alma e dar asas à nossa imaginação de uma forma bastante cinematográfica. A música de Francisco é
um convite para um cenário de paz e emoções positivas, um momento para se deixar transportar por
cada som e efeito criado. Por:Mun.Mangualde
 
 27 de Maio de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde foi palco 
da assinatura de 
protocolos PDR2020
A Dueceira assinou, em representação dos GAL - Gru-
pos de Acção Local da Região Centro o protocolo de
articulação Funcional com a Autoridade de Gestão do
PDR2020. A cerimónia decorreu em Mangualde e foi
presidida pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos.

Manuel Machado, Gabriela Freitas e Nélson Lopes

José Morgado, José Gomes de Jesus, Joaquim Bonifácio, João Azevedo,
Lurdes Castanheira, Leonel Gouveia, Capoulas Santos, Luís Antunes,
Francisco Carvalho, João Miguel Henriques, Manuel Machado,
Alexandre Vaz, Francisco Lopes e José Borges da Silva

Leonel Gouveia, José  Gomes de Jesus e João Azevedo

Capoulas Santos, Regina Lopes e Miguel Ventura

José Morgado, Lurdes Castanheira e José Borges da Silva

João Azevedo, Capoulas Santos e Manuel Machado
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Concerto do guitarrista
Francisco Sales 
em Mangualde

MÚSICA E DESENHO No dia
10 de Junho, às 17h30, o solar
de Almeidinha, em Mangualde,
acolhe o concerto 'Velediction'
do guitarrista Francisco Sales.
O artista estará acompanhado
pelo pintor Alexandre Magno,
que fará uma obra enquanto
decorre o concerto, num espec-
táculo que pretende aliar o pa-
trimónio monumental como
palco das artes performativas.

'Velediction' marcou o início
da carreira a solo de Francisco
Sales, sendo a segunda vez que
o artista visita Mangualde. Este

é um concerto muito intimista,
que reúne de forma única a
guitarra acústica com os pe-
dais e cria sons que dá asas à
imaginação de uma forma
bastante cinematográfica. A
música do guitarrista é um
convite para um cenário de
paz e emoções positivas.

A iniciativa é organizada pela
Câmara Municipal de Man-
gualde e conta com a parceria
do Solar de Almeidinha e da
Associação dos Bombeiros Vo-
luntários de Mangualde. A en-
trada é gratuita. |

Francisco Sales em concerto no dia 10 de Junho
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FÉRIAS DESPORTIVAS PROMETEM VERÃO DIVERTIDO PARA OS MAIS NOVOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2016

Meio: Notícias de Viseu Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ec946185

 
De 11 a 29 de julho CRIANÇAS E JOVENS ENTRE OS 8 E OS 14 ANOS Como forma de manter os mais
novos ocupados durante as férias de verão, e ao mesmo tempo promover a prática desportiva, a
Câmara Municipal de Mangualde promove mais uma edição das Férias Desportivas de Verão. A
iniciativa decorre de 11 a 29 de julho, das 9h00 às 17h30, e destina-se a crianças e jovens entre os 8
e os 14 anos de idade. Durante estas três semanas, vai ser possível participar em atividades
desportivas, atividades aquáticas, praia, exploração da natureza, visitas culturais e temáticas, Live
Beach e muito mais. É de salientar que o programa repete-se semanalmente. Todos os interessados
podem-se inscrever-se nas P isc inas Munic ipa is  de Mangualde,  através do emai l
desporto@cmmangualde.pt ou do telefone 232 619 820. As inscrições decorrem até 1 de julho, para a
semana de 11 a 15 de julho, até 8 de julho, para a semana de 18 a 22 de julho, e até 15 de julho,
para a semana de 25 a 29 de julho e podem participar no número de semanas desejadas. Para a
realização das atividades o limite mínimo de inscrições é de 15 e o máximo de 35. O preço por
semana é de 40,70EUR e inclui duas refeições (almoço e lanche). Regulamento disponível em
www.cmmangualde.pt.
 
 Colocado por   em Maio 31, 2016
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