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Ponto do Consumidor

Sénior + Ativo: Consumidor 
Informado. Consumidor Protegido

Estima-se que, Em 2050, em Portugal mais de 30% da população terá 
mais de 65 anos. Infelizmente, sabemos que em Portugal uma parte 
da população sénior se encontra numa situação de maior vulnerabili-
dade social e económica, necessitando de mais informação para obter 
os melhores benefícios que se encontram disponíveis (tarifas sociais, 
serviços mínimos bancários…)

Neste sentido, a DECO considera urgente reforçar a informação a for-
mação dos consumidores séniores. Assim, durante o mês de Outubro 
e Novembro desenvolvemosa Campanha “Sénior +Ativo: consumidor 
informado/ consumidor protegido ”, com o apoio do Fundo para a 
Promoção dos Direitos dos Consumidores. As velhices são múltiplas 
esclarecemos não só os consumidores com mais de 65 anos mas também 
os cuidados informais com mais de 50 anos.

Desta forma, realizar-se-ão, nesse período, workshopsinformativos 
sobre vários temas, nomeadamente Saber comprar - Conselhos e 
cuidados a ter nas compras; Alerta – práticas enganosas e agressivas; 
Serviços essenciais - os seus direitos enquanto sénior; Lar doce lar – os 
seus direitos enquanto sénior; lazer e turismo – Direitos e benefícios 
para seniores; Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento Ativo; Serviços 
Financeiros – cuidados e benefícios para seniores.

A Delegação Regional de Coimbra desenvolveráos respetivosWorkshops 
em várias entidades localizadas sua área territorial: Coimbra (Nova 
Acrópole, ANAI, Liga dos Combatentes, Câmara Municipal da Lousã, 
Fundação ADFP); Viseu (Câmara Municipal de Penedono, Câmara Mu-
nicipal de Sernancelhe, Câmara Municipal de Vouzela, Câmara Municipal 
de Mangualde); Castelo Branco (EAPN-Rede Anti Pobreza, Universidade 
Sénior Idanha-a-Nova);Guarda (Universidade Sénior do Sabugal, Aguiar 
da Beira no Coração); Aveiro (Junta de Freguesia Santa Joana). 

DECO Coimbra
Os leitores interessados em obter esclarecimentos relacionados com o Direito 
do Consumo, bem como apresentar eventuais problemas ou situações, podem 
recorrer ao Consultório do Consumidor do Diário de Coimbra/DECO, bastando, 
para isso, escreverem para o Diário de Coimbra/Rua Adriano Lucas, 3020-264 
Coimbra ou para a DECO – Gabinete de Apoio ao Consumidor – Rua Padre Estêvão 
Cabral, 79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra.

Melanie Magalhães - DECO Coimbra
opiniao@oponto.net
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 a empresa infraestruturas 
de Portugal (iP) anunciou que 
concluiu a intervenção na linha 
ferroviária da Beira alta, na 
zona de Mangualde, onde um 
comboio regional descarrilou 
no início do ano. a informação 
foi avançada pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde. de acordo 
com a autarquia, a intervenção 
agora concluída teve por obje-
tivo a estabilização do talude de 
aterro localizado ao quilómetro 
133,060 da linha da Beira alta. 

 “Com a concretização desta 
intervenção é possível repor as 
normais condições de explora-
ção ferroviária, comprometidas 
pelo deslizamento de terras que 
provocou o descarrilamento de 
um comboio regional ocorrido 
no início de 2016 e que obrigou 
à manutenção de uma limitação 
de velocidade de 30 quilóme-
tros/hora à passagem neste lo-
cal”, revelou a autarquia.
 as obras realizadas após o 
descarrilamento do comboio 

regional, que custaram cerca de 
265 mil euros e vão assegurar 
“melhores condições de circu-
lação, níveis de disponibilidade 
e fiabilidade aos utilizadores da 
infraestrutura ferroviária”.
 a iP informou ainda a autar-
quia de Mangualde que, na con-
tinuação deste trabalho, foi ago-
ra adjudicada a intervenção de 
estabilização dos taludes locali-
zados aos quilómetros 139,060 
e 139,570, igualmente em Man-
gualde, na zona da freguesia de 
abrunhosa-a-velha. a emprei-
tada no valor de 61,6 mil euros 
tem como objetivo “eliminar o 
risco de deslizamento de pedras 
para a linha ferroviária”. a reali-
zação destes trabalhos permiti-
rá igualmente “suprimir a atual 
limitação de velocidade de 60 
quilómetros/hora, ao longo de 
um troço com uma extensão de 
1.040 metros, onde a circulação 
se processava a 90 quilómetros/
hora”, concluiu a autarquia.

MaNGualde
Obras na linha da Beira Alta concluídas

liNha ferroviária coNclÚida Nove meses depois do descarrilameNto
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mANguALDe
Obras na linha da Beira Alta
 A empresa Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que con-
cluiu a intervenção na linha ferroviária, na zona de Mangualde, 
onde um comboio regional descarrilou no início do ano. A inter-
venção teve por objetivo a estabilização do talude de aterro localiza-
do ao quilómetro 133,060.
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CAMPEÃ IBÉRICA DE ARCO 

E FLECHA É MANGUALDENSE 

BEATRIZ GOMES FOI RECEBIDA PELO PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, JOÃO AZEVEDO 

O Presidente da Cãrnara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu a mangualdense 

Beatriz Gomes que se sagrou campeã ibérica de arco e flecha. Venceu o GTI — Troféu Ibérico 

que decorreu em Madrid nos passados dias 8 e 9 de outubro. João Azevedo deixou palavras 

de parabéns pela conquista e de incentivo para continuar este percurso brilhante. Beatriz 

Gomes faz parte do Clube Arqueiros de Viseu e tem apenas 15 anos. 

1)t r1:1 
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CANDIDATURA DA CIM VISEU DÃO LAFÕES PROPÕE 
EIXO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

Com um investimento ele-
gível de 1,3 milhões de euros e 
um fundo comunitário asso-
ciado de 1,1 milhões de euros, a 
CIM Viseu Dão Lafões acaba de 
apresentar a candidatura desi-
gnada «Rede Cultural Viseu 
Dão Lafões», no âmbito do Pro-
grama Operacional Regional do 
Centro - Centro 2020. O obje-
ctivo, segundo José Morgado, 
presidente da CIM Viseu Dão 
Lafões, é lançar e consolidar 
neste território "um movimento 
cultural em contínuo e pró-
activo" entre todos os agentes 
culturais dos 14 municípios que 
integram este organismo inter-
municipal: Aguiar da Beira, 
Carregai do Sal, Castro Daire,  

Mangualde, Nelas, Oliveira de 
Frades, Penalva do Castelo, São 
Pedro do Sul, Sátão, Santa 
Comba Dão, Tondela, Vila Nova 
de Paiva, Viseu e Vouzela. 

Apresentada fora do Pacto 
para o Desenvolvimento e 
Coesão Territorial, a candi-
datura «Rede Cultural Viseu 
Dão Lafões» pretende afirmar o 
território Viseu Dão Lafões 
enquanto território de excelên-
cia, na área da criação e pro-
gramação artística, relacionada 
com temas e especificidades que 
o caracterizem. Um verdadeiro 
eixo regional de desenvol-
vimento cultural que trabalhe 
continuamente e de forma 
articulada com agentes patri- 

moniais, económicos, políticos, 
científicos, capaz de gerar novas 
propostas de experiências tu-
rísticas e, consequentemente, 
aumentar a permanência dos 
turistas e visitantes. 

"Temos a grande sorte de 
ter a operar nesta região ins-
tituições culturais de primeira 
água, e a candidatura agora apre-
sentada visa, por isso mesmo, 
tirar partido do trabalho que têm 
vindo a desenvolver" sublinhou 
o secretário executivo da CIM 
Viseu Dão Lafões, Nuno Mar-
tinho, em conferência de 
imprensa realizada no Centro de 
Artes Criativas de Tondela. 

"Quando se fala em turismo 
e atractividade territorial, temos  

de associar a vertente cultural, 
que desempenha um papel 
fundamental e incontornável na 
competitividade dos territó-
rios", concluiu Nuno Marinho, 
para quem a plataforma cultural 
Viseu Dão Lafões "há muito 
tempo que trabalha e pensa no 
aproveitamento destas sinergias 
para começar a desenvolver 
projetos no território". 

A «Rede Cultural Viseu 
Dão Lafões» estrutura-se em 
três acções nucleares a desen-
volver ao longo dos anos de 
2017, 2018 e 2019: «Rede de 
Criação e Itinerância» - acção 
central ao projeto consubstan-
ciada nas propostas de espectá-
culos, eventos e atividades das 
estruturas artísticas profissio-
nais que constituem a Platafor-
ma Cultural Viseu Dão Lafões 
(ACERT, Binaural/Nodar, Cine 
Clube de Viseu, Teatro de 
Montemuro e Teatro Viriato) -
«Convocatória Aberta» a outros 
agentes artístico- culturais, 
profissionais, sem i profi ssi onai s 
ou amadores, e a entidades vo-
cacionadas para a dinamização 
do turismo cultural; e «Comuni-
cação», uma acção transversal a 
toda a programação, que pre-
tende contribuir para a devida 
divulgação dos espectáculos, 
eventos e atividades, promo-
vendo a atracção de novos pú-
blicos e contribuindo para a 
captação de fluxos turísticos. 

A programação prevista 
para os três anos de execução da 
candidatura, estrutura-se em três 
segmentos, correspondendo 
cada segmento a cada ano de 
programação: 2017, "Novas 
narrativas"; 2018, "Novos patri-
mónios"; e 2019, "Novas vi-
sões". 
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CANDIDATURA 
DA CIM VISEU DÃO LATÕES 
PROPÕE EIXO REGIONAL 
DE DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL 
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O MELHOR DE MANGUALDE NA FEIRA DOS SANTOS 
1 cidade dc Mangualde 

prepara-se para (re)vix er. de 4 a 

6 dc No ombro. um dos mais 

antigos e caracteristicos certa-

mes do pais: A Feira dos Santos. 

também conhecida como a Feira 

das Febras. A exemplo dos úl-

timos anos, O certame, promovi-

do pela Câmara Municipal. 

decorre sob o lema «Da Tra-

dição à Modernidade» e tem o 

apoio da Associação de De-

senvolvimento do Dão (ADD) e 

do Turismo do Centro Portugal. 

Desde há três séculos que 

Mangualde se notabiliza pela 

realização da Feira dos Santos. 

que se tornou um marco a cl 

nacional, pelas várias ofertas 

que proporciona aos seus mi-

lhares de visitantes, dinami-

zando assim os vários setores de 

atividade do concelho, com  

vários momentos dedicados a 

cada um deles. Desde a gas-

tronomia, através das tradicio-

nais febras, passando pelos en-

chidos, frutos secos. artesanato. 

até ao vinho e produtos agríco-
las. 

À Mostra de Freguesias de 

Mangualde e à iniciativa Man-

gualde Regional com exposição 

e venda de produtos do con-

celho, juntam-se outros setores 

de atividade com as mostras  

Mangualde Indústria, Agro-

Mangualde, Mangualde Motor, 

e Mangualde Transporte. As 

artes também não foram esque-

cidas. com  destaque para o II 

Encontro Nacional de Produ-

ções Artesanais certificados, o 

Manguald'Arte - XI Mostra de 

Artesanato Nacional. e as 

atividades de pintura ao ar livre: 

Artes & ( )ficios. Será ainda pos-

sivel visitar o «Espaço Recor-

dação Fotográfico — Eu estou na  

Feira dos Santos de Maneai:11-
M». 

nivel gastronómico e 

micola, as propostas da Feira 

dos Santos são variadas, com o 

Dào Wine Pariy. o Barman 

Show, eoktails com Vinhos do 

Dão. Showcookings com o Chef 

Diogo Rocha e a SubChef Inês 

Beja, III ExpoVinhos Man-

gualde, e Showcookings "San-

tos da Casa Fazem MilagreS" 

com os Chcfs Hélio Loureiro e 

Ivo Loureiro. Nos restaurantes 

aderentes será ainda possível 

degustar uma ementa regional 

dedicada à Feira dos Santos, em 

que pontificam os enchidos da 

região, rojões it moda de Man-

gualde, febras à Feira dos San-

tos, requeijão com doce de abó-

bora e Queijo da Serra acom-

panhado com vinho do Dão. 
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DIAS 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO: 

FEIRA DOS SANTOS: 
O MELHOR DE MANGUALDE 
EM CERTAME 
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  MANGUALDE

Texto Irene Ferreira

BOMBEIROS CONTRA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE VETERANOS DE GUERRA 
NUMA ALTURA EM 
QUE A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA 
DOS BOMBEIROS 
DE MANGUALDE SE 
PREPARA PARA MAIS 
UM PEDITÓRIO ANUAL 
A REALIZAR DURANTE 
O FIM DE SEMANA DA 
FEIRA DOS SANTOS, 
O PRESIDENTE DOS 
VOLUNTÁRIOS QUEIXA-
SE DE CONCORRÊNCIA 
DESLEAL POR PARTE DA 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE VETERANOS DE GUERRA

O presidente da Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Man-

gua lde não vê com bons olhos 
que colaboradores da Associação 
Portuguesa de Veteranos de Guerra 
percorram o concelho e o país com 
a venda de bilhetes para um sorteio 
nacional com o objetivo da aquisi-
ção de uma ambulância. João Soa-
res realça o facto dos “veteranos” se 
apresentarem com fardas idênticas 
às dos bombeiros. “Se são vetera-
nos que se vistam de verde para não 
serem confundidos com os bom-
beiros. Estes senhores arranjam 
forma de se camuf lar com fardas 
vermelhas muito idênticas aos 
bombeiros, contesta. O presidente 
dos Voluntários de Mangualde diz 
mesmo que não tem dúvidas que 
as pessoas ao serem abordadas pela 
Associação de Veteranos de Guerra 
contribuem a pensar que estão a 
ajudar os bombeiros.
Esta semana o grupo esteve uma 
vez mais na cidade mangualden-
se e,  segundo João Soares ,  “os 
bombeiros fora m contactados 
por algumas pessoas a dar conta 
do peditório feito por indivíduos 
vestidos à bombeiro ou muito pa-
recido e que o nome dos bombeiros 

foi invocado para alcançarem o 
objetivo”. Para o responsável, a ini-
ciativa nesta altura em Mangualde 
só se justifica porque a Associação 
de Veteranos “deve saber que nós 
fazemos o nosso peditório na Feira 
dos Santos, o que não está correto”. 
“Eu sou perfeitamente contra esse 
tipo de peditórios, mas eles têm 
autorização para o fazer e nós não 
podemos fazer nada para os impe-
dir”, conclui João Soares. Uma po-
sição do presidente dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde que vai 
ao encontro de outras associações 
humanitárias do distrito de Viseu e 
do país. Aliás, esta situação levou já 
os Bombeiros Voluntários de Viseu 
a terminaram com os peditórios 
de rua.
Contactada a Associação Portu-
guesa de Veteranos de Guerra, o 
vice presidente rejeita as críticas. 
Francisco Carneiro Martins la-
menta que “as pessoas compliquem. 
Não há necessidade nenhuma de 
complicar porque o espaço chega 
para toda a gente”. O responsável 

refere que a Associação realiza o 
sorteio nacional desde há quatro 
anos e que o mesmo é autorizado 
pelo Ministério da Administração 
Interna, sendo que os colabora-
dores se apresentam devidamente 
credenciados e identificados com 
crachás e coletes e que como diz, 
nada tem a ver com a farda dos 
bombeiros. Francisco Martins diz 
não entender a revolta até porque, 
adianta, “a carrinha que transporta 
os colaboradores também está 
identificada como sendo da Asso-
ciação Portuguesa de Veteranos de 
Guerra”.

Peditório no primeiro fim 
de semana de novembro
Todos os anos os Voluntários saem 
à rua e abordam os milhares de 
pessoas que passam no certame. 
As verbas conseguidas têm servido 
como reforço de tesouraria para 
fazer face às ações de socorro. “Não 
podíamos deixar de aproveitar 
esta oportunidade numa altura em 
que Mangualde recebe milhares 

de pessoas e que nos têm demons-
trado solidariedade e carinho”, 
refere João Soares, o presidente 
dos bombeiros que espera que a 
iniciativa corra “da melhor forma e 
que consigamos alcançar os nossos 
objetivos”. As verbas conseguidas 
nos peditórios da Feira dos Santos 
têm rondado os oito mil euros, um 
valor que segundo o responsável se 
tem mantido. Para João Soares, “o 
dinheiro é necessário para a pres-
tação do socorro, quer seja para o 
investimento em novas viaturas 
quer seja para as despesas diárias, 
para uma gestão que é necessário 
fazer e que implica muitos milhares 
de euros”. 

“Se são veteranos que 
se vistam de verde para 
não serem confundidos 
com os bombeiros

Representantesda 
associação de 
Veteranos de Guerra 
são confundidos com 
bombeiros
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P.30  PEDITÓRIOS

BOMBEIROS
FALAM DE
CONCORRÊNCIA
DESLEAL
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Feira dos Santos
MANGUALDE

Gastronomia, artesanato, indústria, agricultura e o que de 
melhor é produzido no concelho de Mangualde e na região 
está em destaque no primeiro fi m de semana de novembro. A 
Feira dos Santos reúne milhares de pessoas e atrai cada vez 
mais espanhóis
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A mudança de local, do espaço 
multiusos para o centro da cidade, 
é uma aposta ganha?
Essa decisão política de há seis 
anos de mudarmos a feira do espa-
ço multiusos para a cidade foi de-
terminante para o sucesso da fei-
ra dos santos, que é a feira de todos 
nós.

Milhares de pessoas são sempre 
recebidas em Mangualde e cada 
vez mais espanhóis?
Sim, nós já no ano passado senti-
mos a presença de muitos espa-
nhóis na Feira dos Santos e tam-
bém acredito que é uma aposta 
ganha com a vinda do turismo es-
panhol. Vamos continuar a fazer 
com que isso aconteça. A Feira dos 
Santos tem uma moldura de mui-
tas sensações e de muitas pessoas 
de todo o país e do estrangeiro.

Como evento secular que é neces-
sita de inovações de ano para ano. 
Como é que o município o tem tor-
nado mais atraente? 
Com novas apostas nas várias 
áreas, desde os produtos endóge-
nos à indústria automóvel, à indús-
tria do transporte, ao artesanato, à 
cultura, ao recreio e ao lazer. É uma 
mistura de boas sensações. Nós 
cada vez acrescentamos mais qua-
lidade e esse acréscimo de qualida-
de é fundamental para que a Feira 
dos Santos seja cada vez mais um 
momento afi rmativo para Man-
gualde, para a região e para o país.

E quanto ao futuro…como o mu-
nicípio vai programar a Feira dos 
Santos?
Não há nenhum momento em que 
possamos dizer que a Feira dos 
Santos está encerrada em termos 
de qualidade e de satisfação por 
parte das pessoas. É processo pro-
gressivo e vamos acrescentando 
qualidade ano após ano, natural-
mente, dentro de todo um ambien-
te e um contexto do território por-
que vamos acrescentando mais 
espaço até um dia, daqui a muitos 
toda a cidade fi car ocupada. 
A feira já contou com dois dias, 
atualmente são três (sexta feira, 
sábado e domingo). 

“O MELHOR DO CONCELHO E DA REGIÃO”

JOÃO AZEVEDO, PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL MANGUAL-
DE, CONSIDERA ESTE EVENTO 
UM “EX-LIBRIS” DO CONCELHO

A Feira dos Santos é um ex-libris 
da região e um ponto de encontro 
de milhares de pessoas?
 Sim, é um grande momento para a 
região e para o país. Temos a opor-
tunidade de ter aqui um certame 
com dezenas de milhares de pes-
soas e acreditamos que cada vez 
mais temos qualidade na feira, te-
mos mais condições de segurança, 
temos mais sugestões acrescen-
tando este ano mais temas. Acre-
dito que quem vier visitar Man-
gualde nesta altura certamente vai 
fi car muito satisfeito e vai querer 
voltar a Mangualde. É para nós um 
orgulho organizar esta feira dos 
Santos.

Sexta feira (dia 4 de novembro) ao 
fi nal do dia temos a abertura ofi -
cial da feira depois com um mo-
mento mais ligado à gastronomia, 
à enologia, a todos os produtos en-
dógenos com momentos musicais 
e culturais, momentos de cozinha 
especializada para podermos tam-
bém oferecer essa modernidade à 
Feira dos Santos. Começa na sexta 
feira e termina no domingo à noite.
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Foi nos finais do século XVIII, sobretudo 
por ação dos fabricantes de lanifícios da 
Covilhã, de Gouveia e de Seia, que come-
çando a colocar em Mangualde (nas suas 
feiras) os seus produtos, e, já nos inícios 
do Século XX, com o estabelecimento de 
armazéns, no aproveitamento da Estação 
da linha férrea da Beira Alta, que um ex-
traordinário fôlego impulsiona a vila de 
Mangualde. 
Na realidade, todos queriam ganhar com 
a pujança das feiras e mercados em Man-
gualde: os locais, os vizinhos e inclusiva-
mente os Condes Paes do Amaral que se 
reservaram o direito de edificar barracas, 
lojas e outras obras.
A Feira atingia o seu apogeu e o desenvol-
vimento era crescente. Com o Liberalis-
mo e as suas reformas, foi a partir de 1834 
que Mangualde viu contempladas várias 
medidas de desenvolvimento, nomeada-
mente a criação e reforma das vias de co-
municação. Com a inauguração da linha 
da Beira Alta, Mangualde é definitiva-
mente catapultado para o progresso que 
viu até aos dias de hoje.
Dos textos e documentos históricos não 
percebemos quando nasce a Feira dos 
Santos. Sabe-se sim que a Feira do primei-
ro domingo de novembro era assim deno-
minada e em meados do Século XIX tinha 
já atingido uma importância excecional 
no panorama das feiras.
Por deliberação da Câmara Municipal, 

esta feira, passou a ter 3 dias de duração 
para todos os géneros e negócios. 
Os dias destinados foram sexta-feira, sá-
bado e domingo. 
As alterações na periodicidade das fei-
ras e mercados de Mangualde foram-se 
sucedendo e foi a partir de junho de 1948 
que deixaram de se efetuar aos domingos, 
com exceção da Feira dos Santos que pas-
saria a realizar-se nos primeiros sábado e 
domingo de novembro. Hoje ainda preva-
lece essa deliberação de 1948.
Realizada nas artérias do centro da vila 
(actual cidade), em finais da década de 
1990 é acantonada para um espaço peri-
férico, facto que lhe retira a tradicional 
pujança. Foi o actual executivo quem, no 
ano de 2011, a faz regressar ao centro da 
cidade, recuperando a tradição e incre-
mentado a modernidade, lhe devolve o vi-
gor e robustez assentes numa história de 
cerca de 300 anos. 

António Tavares
Arqueólogo e historiador da CM Mangualde

A FEIRA DAS FEBRAS: A ORIGEM
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APICULTURA Nos dias 12 e 13 de novembro, vai 
decorrer em Mangualde, um curso de apicultura, 
cujo objetivo passa por oferecer a oportunidade de 
começar a prática apícola em meio urbano ou ca-
seiro, de forma simples, sustentável e a baixo custo. 

A iniciativa é organizada por Harald Hafner - api-
cultor profissional, com mais de duas décadas de 
experiência - e conta com o apoio do Município de 
Mangualde. Inscrições através do n.° 914 457 285 
ou do endereço eletrónico: nn.nelas@gmail.com  
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Livro reúne poesia(s) 
de autores da Diáspora 

Na próxima segunda-feira, dia 
31 de outubro, pelas 21.00 horas, 
vai decorrer na Biblioteca munici-
pal Dr. Alexandre Alves, na vizinha 
cidade de Mangualde, a sessão de 
apresentação do livro 'II Antolo-
gia Poética' dos Poetas da Diáspora, 
um trabalho da mangualdense Ana 
Fernandes, sob o pseudónimo de 
Naria Radatos. 

Recolher poesias de autores da 
Diáspora foi o principal objetivo da 
criação desta obra de Naria Rada- 

tos, mangualdense que, atualmente, 
frequenta o 1: ano do ensino su-
perior, em Línguas Aplicadas, na 
Universidade Aberta, e que, desde 
muito jovem nutre uma grande 
paixão pela escrita e pelas ativi-
dades culturais. Ao longo da sua 
escolaridade participou em vários 
concursos literários e pertenceu ao 
grupo do Cineteatro de Mangualde 
e ao grupo Cultural e Recreativo de 
Abrunhosa do Mato. 

Durante dez anos trabalhou  

numa empresa de malhas, onde 
desempenhou diversas funções 
administrativas. Com  o marido 
emigrado em França, aos 30 anos 
decidiu enveredar também na 
`aventura' da emigração. Colabora 
com alguns jornais, nomeadamente 
do concelho de Mangualde, exer-
cendo, ainda, as funções de revisora 
e tradutora. Já participou em várias 
antologias, e prepara, para breve, o 
lançamento do seu romance 'Laços 
Escondidos'. 
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FEIRA Entre os dias 4 e 6 de novembro, vai decorrer 

em Mangualde mais uma edição da tradicional Fei-

ra dos Santos, um evento promovido pela autarquia 

local, sob o lema 'Da Tradição à Modernidade'. A 

cerimónia protocolar de abertura da Feira está mar- 

cada para as 19.30 horas, do dia 4 de novembro, no 

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e conta-

rá com intervenções dos presidentes do Município 

de Mangualde e do Turismo Centro de Portugal, 

João Azevedo e Pedro Machado, respetivamente. 

Página 16



A17

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 21,16 x 3,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66741393 28-10-2016

IGUALDADE O Município de Mangualde celebrou o 

Dia Municipal para a Igualdade promovendo duas 

sessões de sensibilização dirigidas a estudantes e 

dinamizadas por Rosalina Alegre, presidente da AC-

CIG - Associação, Conhecimento, Cultura e Igualda- 

de de Género, cuja apresentação incidiu sobre um 

conto infantil intitulado 'Era uma vez..', sobre Ana 

de Castro Osório, uma ilustre feminista mangual-

dense que foi pioneira, em Portugal, na luta pela 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. 
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RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

“Grão Vasco” entroniza 
cerca de 30 confrades

CAPÍTULOA Confraria de Sa-
beres e Sabores da Beira “Grão
Vasco” conta desde o sábado
passado com quase três deze-
nas de novos confrades, depois
de ter realizado o seu X Capí-
tulo Geral, na Igreja da Miseri-
córdia em Viseu.

Entre os novos confrades es-
tão o director do Museu Na-
cional Grão Vasco, Agostinho
Ribeiro, os autarcas de Alber-
garia, Mangualde e Madalena,
Loureiro e Santos, João Aze-
vedo e Marcos Soares, respec-
tivamente, o empresário Sérgio
Costa e Sousa, o vereador da
Câmara de Viseu e antigo de-
putado José Junqueiro e o pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da EDP Distribuição
José Torres, além das institui-
ções Grupo Mozart, a Santa
Casa da Misericórdia de Viseu
e a Quinta de Lemos.

O almoxarife da Confraria
“Grão Vasco”, José Ernesto da
Silva, aproveitou a presença de
cerca de 170 confrades de 30
confrarias do país para desta-
car o trabalho desenvolvido
em prol das tradições e dos
produtos endógenos de Viseu
e da região, pela confraria, ao

longo de 14 anos de existência,
lembrando que das 10 entro-
nizações já realizadas quatro
foram levadas levadas a cabo
no estrangeiro, nomeadamen -
te, três no Rio de Janeiro e uma
em Zurique, estando previsto,
pelo menos, mais duas entro-
nizações no estrangeiro.

De acordo com o responsá-
vel, pretende-se dessa forma
dar continuidade ao trabalho
que tem vindo a ser desenvol-
vido junto da diáspora, isto é,
junto das comunidades portu-
guesas que residem no estran-
geiro, nomeadamente, através
da assinatura de protocolos de
cooperação com associações,
clubes e instituições de cariz
português que funcionam por
todo o mundo.

Segundo José Ernesto da
Silva, são as personalidades
acolhidas ao longo dos anos
que têm contribuído na tarefa
de perpetuar saberes legados
ao longo de gerações e que não
podem cair no esquecimento,
tendo em conta que são essas
tradições que dão uma identi-
dade própria a cada povo, prin-
cipalmente num mundo cada
vez mais global. J. F. |

Capítulo de entronização decorreu na Igreja de Misericórdia
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A sexta e última jornada do
Campeonato Nacional de Trial
4x4 foi marcante para o man-
gualdense António Henriques
(Mister Reboques) que arreca-
dou o título de campeão ab-
soluto de Trial 4×4 2016. 

A etapa realizou-se no pas-
sado dia 23 em Gandra, no
concelho de Paredes, num dia
em que a chuva fez as delícias
dos amantes da modalidade,
mas dificultaou as provas.
João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, recebeu o atleta nos
Paços do Concelho e dirigiu-
lhe palavras de felicitação e de
incentivo.

A pontuação a atribuir na
classe Absoluto foi determi-
nada pela classificação geral
final de cada etapa nas classes
Extreme, Proto e Super Proto.
O ‘Mister Reboques’, acompa-
nhado por Marcelo Lopes foi,
ao longo das seis etapas do
campeonato, quem mais pon-

tos somou. Na prova de Gan-
dra, que teve participação de
45 equipas divididas pelas
classes, o mangualdense deu
dez voltas ao circuito num
Proto XS5 e conseguiu o se-
gundo melhor resultado, sufi-
ciente para se sagrar campeão,
com a equipa a conseguir o 2.º

lugar na classe Proto e Abso-
luto. 

“Foi uma prova muito exi-
gente, muito muito dura. Fo-
ram três horas intensas, mas
valeu a pena”,  considerou An-
tónio Henriques. A próxima
prova acontece em Março mas
até lá não vai ficar parado: “há
os chamados passeios turísti-
cos que são óptimos para ma-
tar as saudades desta paixão”,
disse o mangualdense que par-
ticipa nestas provas há apenas
dois anos. “Se me perguntas-
sem há uns anos atrás diria
que era impensável, mas o
gosto pelo todo-o-terreno ca-
tivou-me. Tenho 51 anos e sou
o piloto mais velho mas com
menos tempo de actividade”,
concluiu. |

Mangualdense sagra-se campeão 
nacional absoluto de Trial 4x4

António Henriques recebido pelo presidente João Azevedo

Automobilismo
Camp. Nac. Trial 4x4

CM MANGUALDE
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HOJE

“Halloween
Party”

A “Halloween Party” organi-
zada pela Associação Cultu-
ral Folias & Tropelias rea-
liza-se hoje em Carregal do
Sal. O programa contempla
jantar na Casa do Zagão,
desfile temático, queimada e
animação pela noite dentro.

Mercado 
de Agricultura

Realiza-se hoje uma sessão
extraordinária do Mercado
de Agricultura Tradicional e
Familiar, no exterior dos
Claustros da Câmara Muni-
cipal de São Pedro do Sul,
das 8h00 às 17h00.

PRÓXIMOS DIAS

Workshop em
Castro Daire

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu em
parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Castro Daire, vai
realizar um Workshop so-
bre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar na sexta-feira, no Au-
ditório da Assembleia Muni-
cipal de Castro Daire.

Feira dos Santos
em Mangualde

A Feira dos Santos vai reali-
zar-se entre sexta-feira e do-
mingo em Mangualde. A ce-
rimónia de abertura está
marcada para sexta-feira, às
19h30, no Mercado Munici-
pal Dr. Diamantino Furtado
e contará com as presenças
e intervenções do presi-
dente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Aze-
vedo, e do presidente do Tu-
rismo Centro de Portugal,
Pedro Machado.

Festival de tunas
em Lamego

O Festival Internacional de
Tunas Universitárias "Ci-
dade de Lamego" realiza-se
sábado no Teatro Ribeiro
Conceição, às 21h30. As tu-
nas a concurso são a Tuna

TS – Porto, Estudantina Aca-
démica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego

Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de La-
mego este sábado. Os bilhe-
tes custam 12 euros. 

Gala do Desporto
em Mortágua 

A 3.ª Gala do Desporto rea-
liza-se sábado em Mortá-
gua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens está agen-
dada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas 

Para assinalar o Dia Mun-
dial do Cinema, a Câmara
Municipal de Nelas, em par-
ceria com a Sociedade Mu-
sical 2 de Fevereiro de San-
tar, promovem o Concerto
"Bandas Sonoras", espectá-
culo que reúne um conjunto
de temas musicais dos fil-
mes mais marcantes do ci-
nema. O evento realiza-se
sábado, pelas 21h30, no
Cine-teatro Municipal de
Nelas. 

Feira da Castanha
em Souto 
de Lafões

A III Feira da Castanha rea-
liza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Fra-
des. O evento inclui anima-
ção cultural, a realização de
uma Geocaminhada, do In-
terCultura2016, do mercado
de Outono, de uma mostra
gastronómica e um ma-
gusto.

Magusto 
em Serrazes

No âmbito da iniciativa “14
Freguesias, 14 Experiências”,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A aberturaestá
marcada para as 15h00.
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Mangualde debate 
participação social 
e envelhecimento
Evento Seminário “Bons Velhos Tempos” realiza-se a 18 de Novembro 
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
No próximo dia 18 de Novem-
bro, Mangualde acolhe o I Se-
minário “Bons Velhos Tem-
pos”, sobre a temática “Parti-
cipação social e envelheci-
mento bem-sucedido”. Serão
abordadas as temáticas ‘Desa-
fios actuais em torno do enve-
lhecimento bem-sucedido’ e
‘Práticas participativas, inova-
ção e envelhecimento’. 

O encontro decorrerá na Bi-
blioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves a partir das 9h30 e
terá como oradores João Aze-
vedo, presidente do Município
de Mangualde; Maria José
Coelho, vereadora da Acção
Social do Município de Man-
gualde; Sara Figueiredo, da
Tempo XL; Lia Araújo, investi-
gadora e docente na Escola Su-
perior de Educação de Viseu;
Teresa Martins, investigadora
e docente na Escola Superior
de Educação do Instituto Poli-
técnico do Porto; Cátia Aze-
vedo, técnica do Núcleo distri-
tal da rede europeia anti-po-
breza (EAPN) da Guarda; José
Carreira, do Centro de Apoio
ao Alzheimer de Viseu; Maria
João Amante, do projecto Café
Memória de Viseu; Cláudia Ce-
sário, do projecto de yoga para
seniores; Rúben Amorim, do
projecto Revista 4Senior; e Te-
resa Cruz da Universidade Sé-
nior - Rotary Clube de Man-
gualde. Os moderadores serão

José Machado, sociólogo e téc-
nico do núcleo distrital EAPN
de Viseu e Maria José Coelho,
vereadora da Acção Social do
Município de Mangualde.

O Programa de animação
‘Bons Velhos Tempos’ com-
pleta em 2016 o seu 5.º aniver-
sário e conta já com mais de
um milhar de participantes e
centenas de sessões realizadas
em itinerância pelas institui-
ções de apoio a idosos que não
têm animador, no concelho de
Mangualde. Ancorado em me-
todologias participativas e pro-
postas inovadoras de interven-
ção com o público sénior, o
projecto dinamiza, desde 2011

várias iniciativas geracionais,
inter-geracionais e eventos
junto da comunidade. 

“Neste âmbito, faz todo o
sentido para a equipa do pro-
jecto reunir vários técnicos, es-
pecialistas, profissionais da ge-
rontologia/geriatria, animado-
res, empreendedores e outros
agentes, no sentido de reflectir
sobre os desafios actuais em
torno do envelhecimento e so-
bre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das
pessoas idosas; de promover
e partilhar as melhores práti-
cas; e de estimular a inovação,
rumo aos Bons Novos Tem-
pos”, afirmam os promotores

do seminário em comunicado.
O seminário é uma organi-

zação do Município de Man-
gualde e da Tempo XL e conta
com os parceiros: Centro Pa-
roquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de
Abrunhosa-A-Velha, Centro
Paroquial da Cunha Baixa e
Universidade Sénior. As inscri-
ções são gratuitas, mas obri-
gatórias, e decorrem até ao dia
11 de Novembro, através dos
contactos do Gabinete de Ac-
ção Social do Município de
Mangualde. Mais informações
pelo e-mail ssocial@cmman-
gualde.pt, telefone 232 619 880
e fax 232 623 958. |

Desafios actuais em torno do envelhecimento bem-sucedido é uma das temáticas
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“Da Tradição à Modernidade” 
é o lema da edição deste ano da 
tradicional Feira dos Santos, que 
vai decorrer no centro da cidade 
de Mangualde, de 4 a 6 de No-
vembro. O certame, promovido 

pela Câmara de Mangualde, terá 
a abertura oficial na sexta-feira, 

às 19,30 horas, no Mercado Muni-
cipal Dr. Diamantino Furtado, com 
a as presenças e intervenções do 

edil local e do presidente do Tu-
rismo Centro de Portugal, Pedro 
Machado. O certame conta ainda 

com o apoio da Associação de 
Desenvolvimento do Dão e do Tu-

rismo do Centro Portugal.
Desde há três séculos que 

Mangualde se notabiliza pela 
realização da Feira dos Santos, 
que se tornou um marco a nível 

nacional, pelas várias ofertas que 
proporciona aos seus milhares de 

visitantes desde a gastronomia, 
através das tradicionais febras, 
os enchidos, os frutos secos, o 

artesanato, o vinho, os produtos 
agrícolas, entre outras. Durante 
o fim-de-semana, as várias ar-

térias da cidade serão animadas 
proporcionando a todos os resi-
dentes e visitantes momentos de 
diversão. O certame é ainda uma 
referência por dinamizar os vá-
rios sectores de actividade com 

vários momentos dedicados a 
cada um deles.

Em conversa com a Gazeta Ru-
ral, o presidente da Câmara de 

Mangualde afirmou que este “É, o 
momento anual mais alto no con-
celho”, destacando a importância 
económica do mesmo. João Aze-

vedo destacou que o regresso da 
Feira dos Santos ao centro da 

cidade foi “uma decisão histórica”, 
que a “reafirmou como património 

nacional”.

Gazeta Rural (GR): A Feira dos 
Santos é o momento mais alto do 
concelho. O que haverá este ano de 
diferente de anos anteriores?

João Azevedo (JA): É, efectivamen-
te, o momento mais alto que temos no 
concelho durante o ano. Tentamos ser 
criativos na organização da Feira dos 
Santos, temos um programa cada vez 
mais forte, porque também temos cons-
ciência de que temos cada vez mais gen-
te e mais vendedores. Procuramos me-
lhorar as condições de seguração, que é 
a nossa principal preocupação, para que 
os vendedores e quem nos visita se sin-
tam bem. 

O programa da Feira é vasto e variado. 
Destacaria, entre muitos outros momen-
tos altos, o II Encontro Nacional de Pro-

duções Artesanais Certificados. Há aqui 
uma colagem de dois patrimónios do 
concelho no mesmo período temporal, 
que são a Feira dos Santos e os borda-
dos de Tibaldinho, ambos com cerca de 
três séculos. A Feira dos Santos cada vez 
mais certificada pela competência e os 
Bordados certificados com qualidade e 
excelência no País. 

O Encontro Nacional tem muito a ver 
com esta lógica, que quisemos imple-
mentar.

Há no programa um conjunto de even-
to que procuram mostrar as potenciali-
dades do concelho nas diferentes áreas, 
nomeadamente no sector primário com 
os nossos produtos endógenos, com o 
vinho do Dão, o queijo, a fruticultura e 
outros.

De 4 a 6 de Novembro, no centro de Mangualde

Feira dos Santos 
à espera de dezenas 

de milhares de visitantes
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Destaques do programa 

Dia 4 I Mercado Municipal Dr. 
Diamantino Furtado
19h30 - Abertura Oficial da Feira dos San-
tos 2016
Dia 4 I Sede da Sociedade Filarmónica de 
Tibaldinho
II Encontro Nacional de Produções Artesa-
nais Certificados
Horário: 10h00 às 18h00

Dia 4 e 5 I Mercado Municipal Dr. 
Diamantino Furtado
Dão Wine Party - Barman Show, coktails 
com Vinhos do Dão
Produtores de Vinho de Mangualde e de-
gustação de produtos locais.
Horário: Sexta I 22h00 – Abertura
22H30 – Showcooking Chef Diogo Rocha e 
Sub-Chef Inês Beja
00h00 – Encerramento

Sábado I 22h00 – Abertura
I 22h30 – Showcooking Chef Diogo Rocha 
e Sub-Chef Inês Beja
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Dia-
mantino Furtado
“Santos da Casa Fazem Milagres”
Showcookings (degustação de produtos 
locais)
Horário:  Sábado I 16h00, 18h00
Domingo I 11h00, 14h00, 16h00
Chefs: Hélio Loureiro e Ivo Loureiro

Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal 
Dr. Diamantino Furtado

III ExpoVinhos Mangualde - Produtores de 
Vinho do Dão de Mangualde

Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
Mostra de Freguesias de Mangualde
Exposição e venda de produtos regionais 
do concelho de Mangualde
XI Mostra de Artesanato Nacional

Dia 4, 5 e 6 I Restaurantes ade-
rentes (identificados com selo alusivo)
Feira dos Santos à Mesa
Restaurantes aderentes com ementa re-
gional dedicada à Feira dos Santos.
– Enchidos da região;
– Rojões à Moda de Mangualde
– Febras à Feira dos Santos
– Requeijão com doce de abóbora
– Queijo da Serra
– Vinho do Dão

Dia 5 e 6 I Quinta do Alpoim
AgroMangualde - Exposição de máquinas e 
alfaias agrícolas
Mostra agropecuária com representação 
de espécies animais predominantes na re-
gião
CERVAS / Associação Aldeia
Dinamização do espaço de divulgação da 
fauna selvagem da região
I 17h00 – Devolução à Natureza de um ani-
mal recuperado

Dia 5 e 6 I Várias artérias da ci-
dade
Animangualde - Animação de rua nas vá-
rias artérias da cidade

A Feira dos Santos é um dos períodos 
mais saborosos que temos em Mangual-
de e estamos a dar-lhe a importância 
que merece.

GR: Quanto vale a Feira dos San-
tos?

JA: Vale muito dinheiro para a eco-
nomia local. A Feira dos Santos tem uma 
importância de produção económica 
muito grande, mas não temos capaci-
dade para a medir. SE me perguntar se 
é mensurável, dir-lhe-ei que sim, mas 
não temos como o fazer. Sei que todo o 
comércio que abre a porta faz negócio, 
a hotelaria e a restauração esgotam, os 
vendedores ambulantes esgotam e as 
pessoas que vêm à Feira vender os seus 
produtos têm um dos seus melhores mo-
mentos do ano. Diria, que são muitas 
centenas de milhares de euros que a fei-
ra movimenta.

Da mesma forma que não temos como 
quantificar o número de pessoas que nos 
visita nesta altura do ano, porque é uma 
feira aberta, popular, mas acredito que o 
número de visitantes andará entre os 50 
e os 100 mil.

É um momento importante para os 
mangualdenses, pelo património que 
isto representa, é um momento impor-
tante para quem apresenta os seus pro-
dutos e para quem vende, por que aqui 
consolida as suas contas do ano, mas 
também para quem vem a Mangualde 
que tem um fim-de-semana diferente.

GR: O regresso da Feira para o 
Centro da Cidade que importância 
teve?

JA: Foi uma das decisões mais impor-
tantes que tivemos no contexto políti-

co e no actual mandato. É uma decisão 
histórica, porque no passado não houve 
coragem para o fazer, que tinha que ser 
tomada. Com isto, reafirmamos a Feira 
como património nacional. Acho que a 

Feira dos Santos, para muita gente, mar-
ca também a história. Falo com muita 
gente sobre a Feira e muito lembram-se 
quando vinham a Mangualde acompa-
nhados pelos pais.
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MANGUALDE 

22 MILHÕES PARA 2017 
A Cãmara de Mangualde 
aprovou ontem por maioria 
um orçamento de quase 
22 milhões de euros para 
2017, mais 3,5 milhões em 
comparação ao orçamento 
deste ano. 
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GEFCO Portugal 
co-patrocina rotunda PSA 

MANGUALDEA GEFCO Por-
tugal patrocina a rotunda PSA,
em Mangualde, junto à uni-
dade fabril da empresa. A ro-
tunda apresenta a imagem mí-
tica de um dos ícones da
marca francesa, o Citroën DS,
conhecido comummente por
“Boca de Sapo”.

A rotunda acolhe uma obra
de arte, uma escultura em gra-
nito e à escala real do Citroën
DS – Boca de Sapo. A estátua
foi produzida pela empresa lo-
cal Granitos Pimentel e Tava-
res, Lda e levou oito meses a
ser produzida.

A escolha do Citroën DS –
Boca de sapo deve-se ao facto
deste ser considerado um dos
veículos mais icónicos da
marca francesa e visto como
um dos mais bonitos de toda a

história automóvel, tendo sido
produzido durante vários anos
no Centro de Produção de
Mangualde.

A inauguração contou com
a presença de entidades ofi-
ciais, nomeadamente o presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, as-
sim como das entidades pro-
motoras, o director-geral da
PSA Mangualde, José Castro
Covelo, o director financeiro e
de relações institucionais da
PSA de Mangualde, Elísio Oli-
veira e ainda o director-geral
da GEFCO Portugal, Jorge
Possollo.

A cerimónia de inauguração
teve lugar num Open Day de-
dicado às famílias dos colabo-
radores da PSA Mangualde e
da comunidade envolvente.. |

Rotunda PSA em Mangualde
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Feira dos Santos
em Mangualde

A Feira dos Santos vai reali-
zar-se entre sexta-feira e
domingo em Mangualde. A
cerimónia de abertura está
marcada para sexta-feira,
às 19h30, no Mercado Mu-
nicipal Dr. Diamantino Fur-
tado e contará com as pre-
senças e intervenções do
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, e do presidente do
Turismo Centro de Portu-
gal, Pedro Machado.
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A27Orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 estimado em quase 22 milhões de
euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-11-2016

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1823

 
Orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 estimado em quase 22 milhões de euros
 
2016-11-01
 
Foi hoje (31 de outubro) apreciado em reunião de câmara o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para 2017. O orçamento de 21.770.640,00EUR representa um aumento que ronda os
3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflete fundamentalmente na
despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo  2017
será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no
concelho. Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse .
 
(.) ISSO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE NOS ÚLTIMOS ANOS CONSEGUIMOS DEVOLVER À AUTARQUIA
UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
 
João Azevedo afirma ainda que  o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017
sustenta-se na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas
financiadoras e recursos próprios da autarquia . A autarquia  preparou-se para o investimento e isso
só foi possível porque nos últimos anos conseguimos devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e
sustentabilidade financeira. Estamos preparados para o maior investimento público de sempre no
concelho em regeneração urbana, em infraestruturas e acessibilidades e noutras áreas fundamentais
para melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses , sublinhou o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde.
 
A proposta de orçamento foi apreciada pela Câmara Municipal e será agora submetida à Assembleia
Municipal para Aprovação.
 
2016-11-01
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Orçamento para 2017 ronda os 22 milhões de euros em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21664

 
Orçamento para 2017 ronda os 22 milhões de euros em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
1 de Novembro de 2016
 
44 Views
 
Investimento em Mangualde em 2017
 
Foi nesta segunda -feira(31 de outubro) apreciado em reunião de câmara o Orçamento e Plano
Plurianual de Investimentos para 2017. O orçamento de 21.770.640,00EUR representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflete
fundamentalmente na despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo  2017 será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior
investimento público de sempre no concelho. Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o
investimento, só possível porque a autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse
.
 
(.) ISSO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE NOS ÚLTIMOS ANOS CONSEGUIMOS DEVOLVER À AUTARQUIA
UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
 
João Azevedo afirma ainda que  o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017
sustenta-se na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas
financiadoras e recursos próprios da autarquia . A autarquia  preparou-se para o investimento e isso
só foi possível porque nos últimos anos conseguimos devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e
sustentabilidade financeira. Estamos preparados para o maior investimento público de sempre no
concelho em regeneração urbana, em infraestruturas e acessibilidades e noutras áreas fundamentais
para melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses , sublinhou o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde.
 
A proposta de orçamento foi apreciada pela Câmara Municipal e será agora submetida à Assembleia
Municipal para Aprovação.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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IDEIAS DE NEGOCIO EM 
CONCURSO 

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3a 
Geração (CLDS 3G) de Mangualde vai apresentar 
publicamente, no próximo dia 15 de Novembro, pelas 
10 horas, no Centro de Inovação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde (CIDEM), um Concurso de 
Ideias de Negócio. 
O Concurso resulta de uma parceria com a empresa 
de consultoria organizacional Bestcenter e visa pro-
mover o espírito de iniciativa e de dinamismo na re-
gião, sensibilizando e motivando para o empreendedo-
rismo, enquanto ativo fundamental da competitividade 
do tecido empresarial e do crescimento da economia 
e emprego. 
Poderão candidatar-se indivíduos maiores de 18 
anos, residentes no concelho de Mangualde, que 
se encontrem em situação de desemprego. As três 
melhores ideias serão premiadas com apoio e acom-
panhamento técnico na elaboração do projeto e pos-
terior promoção e divulgação do negócio. 
Os interessados poderão contactar o CLDS 3G atra-
vés do telemóvel 961 156 722 , do e-mail geral@ 
clds3gmangualde.pt ou ainda consultar o site www. 
clds3gmangualde.pt  
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Orçamento da
Câmara de 
Mangualde é 
de 22 milhões
O orçamento da Câmara de
Mangualde para 2017 é de
quase 22 milhões de euros, o
que representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de
euros em relação ao orça-
mento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa
com investimento. 

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo
“2017 será o ano do salto qua-
litativo e de excelência, com o
maior investimento público de
sempre no concelho”. “Este é
um orçamento rigoroso, am-
bicioso e virado para o inves-
timento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos úl-
timos anos para que isso acon-
tecesse”, afirmou. João Aze-
vedo disse ainda que “o au-
mento de quase 4 milhões de
euros em investimento para
2017 sustenta-se na sua maio-
ria em obras financiadas por
fundos comunitários”. |
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Orçamento da Câmara  de Mangualde para  2017 é de 22 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2016

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/12019

 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparou-
se nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de 22 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2016

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/12019

 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior
investimento público de sempre no concelho". "Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para
o investimento, só possível porque a autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso
acontecesse", afirmou.
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Orçamento da Câmara  de Mangualde para  2017 é de 22 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2016

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/12019

 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparou-
se nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Orçamento da Câmara 
de Mangualde para 
2017 é de 22 milhões
Investimento Executivo municipal refere que 2017 será o ano do “salto 
qualitativo e de excelência”
O orçamento da Câmara de
Mangualde para 2017 é de
quase 22 milhões de euros, o
que representa um aumento
que ronda os 3,5 milhões de
euros em relação ao orça-
mento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa
com investimento. 

Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo “2017
será o ano do salto qualitativo
e de excelência, com o maior
investimento público de sem-
pre no concelho”. “Este é um
orçamento rigoroso, ambi-
cioso e virado para o investi-
mento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos úl-
timos anos para que isso
acontecesse”, afirmou.

João Azevedo disse ainda
que “o aumento de quase 4 mi-
lhões de euros em investi-
mento para 2017 sustenta-se
na sua maioria em obras fi-
nanciadas pelos fundos comu-
nitários, outras linhas financia-

doras e recursos próprios da
autarquia”. “A autarquia pre-
parou-se para o investimento
e isso só foi possível porque
nos últimos anos conseguimos
devolver à autarquia uma si-
tuação de equilíbrio e susten-
tabilidade financeira. Estamos

preparados para o maior in-
vestimento público de sempre
no concelho em regeneração
urbana, em infra-estruturas e
acessibilidades e noutras áreas
fundamentais para melhorar a
qualidade de vida dos man-
gualdenses”, sublinhou o pre-

sidente da Câmara.
A proposta de orçamento foi

apreciada pela Câmara Muni-
cipal - onde recebeu cinco vo-
tos a favor do PS e dois contra
do PSD - e será agora subme-
tida à Assembleia Municipal
para aprovação. |

Investimento no concelho será o maior de sempre efectuado pela autarquia
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Mangualde aprova orçamento
de 22 milhões de euros Para 2017 | P7
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HOJE

Reunião de 
Câmara

O executivo da Câmara Mu-
nicipal de Resende reúne
hoje, pelas 10h30, no Salão
Nobre do Edifício dos Paços
do Concelho. 

PRÓXIMOS DIAS

Workshop em
Castro Daire

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu em
parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Castro Daire, vai
realizar um workshop sobre
Internacionalização e Apoio
às Empresas, que terá lugar
na sexta-feira, no Auditório
da Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Baile com 
a Smooth 
Orquestra

Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua sexta-feira
às 22h00 no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com te-
mas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde

A Feira dos Santos vai reali-
zar-se entre sexta-feira e do-
mingo em Mangualde. A ce-
rimónia de abertura está
marcada para sexta-feira, às
19h30, no Mercado Munici-
pal Dr. Diamantino Furtado
e contará com as presenças
e intervenções do presidente
da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e
do presidente do Turismo
Centro de Portugal, Pedro
Machado.

Festival de tunas
em Lamego

O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade
de Lamego’ realiza-se sá-
bado no Teatro Ribeiro Con-
ceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –

Porto, Estudantina Acadé-
mica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego

Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de La-
mego este sábado para uma
noite de muita animação. Os
bilhetes custam 12 euros. 

Gala do Desporto
em Mortágua 

A 3.ª Gala do Desporto rea-
liza-se sábado em Mortá-
gua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos despor-
tistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas 

Para assinalar o Dia Mundial
do Cinema, a Câmara Muni-
cipal de Nelas, em parceria
com a Sociedade Musical 2
de Fevereiro de Santar, pro-
movem o Concerto ‘Bandas
Sonoras’, espectáculo que
reúne um conjunto de te-
mas musicais dos filmes
mais marcantes. O evento
realiza-se sábado, pelas
21h30, no Cine-teatro Muni-
cipal de Nelas. 

Feira da Castanha
em Souto 
de Lafões

A III Feira da Castanha rea-
liza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Fra-
des. O evento inclui anima-
ção cultural, uma Geocami-
nhada, do InterCultura2016,
do mercado de Outono, de
uma mostra gastronómica e
um magusto.

Magusto 
em Serrazes

No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.
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Orçamento da Câmara  de Mangualde para  2017 é de 22 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12019

 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Jo
 
O orçamento da Câmara de Mangualde para 2017 é de quase 22 milhões de euros, o que representa
um aumento que ronda os 3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflecte
fundamentalmente na despesa com investimento.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "2017 será o ano do salto
qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no concelho". "Este é um
orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a autarquia preparou-
se nos últimos anos para que isso acontecesse", afirmou.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Feira dos Santos de Mangualde "O melhor do concelho e da região"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-11-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8c263979

 
João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, considera este evento um ex-libris do
concelho
 
Jornal do Centro (JC) - A Feira dos Santos é um ex-libris da região e um ponto de encontro de
milhares de pessoas?
 
João Azevedo (JA) - Sim, é um grande momento para a região e para o país. Temos a oportunidade de
ter aqui um certame com dezenas de milhares de pessoas e acreditamos que cada vez mais temos
qualidade na feira, temos mais condições de segurança, temos mais sugestões acrescentando este ano
mais temas. Acredito que quem vier visitar Mangualde nesta altura certamente vai ficar muito
satisfeito e vai querer voltar a Mangualde. É para nós um orgulho organizar esta feira dos Santos.
 
JC - A mudança de local, do espaço multiusos para o centro da cidade, é uma aposta ganha?
 
JA - Essa decisão política de há seis anos de mudarmos a feira do espaço multiusos para a cidade foi
determinante para o sucesso da feira dos santos, que é a feira de todos nós. Milhares de pessoas são
sempre recebidas em Mangualde e cada vez mais espanhóis? Sim, nós já no ano passado sentimos a
presença de muitos espanhóis na Feira dos Santos e também acredito que é uma aposta ganha com a
vinda do turismo espanhol. Vamos continuar a fazer com que isso aconteça. A Feira dos Santos tem
uma moldura de muitas sensações e de muitas pessoas de todo o país e do estrangeiro.
 
JC - Como evento secular que é necessita de inovações de ano para ano. Como é que o município o
tem tornado mais atraente?
 
JA - Com novas apostas nas várias áreas, desde os produtos endógenos à indústria automóvel, à
indústria do transporte, ao artesanato, à cultura, ao recreio e ao lazer. É uma mistura de boas
sensações. Nós cada vez acrescentamos mais qualidade e esse acréscimo de qualidade é fundamental
para que a Feira dos Santos seja cada vez mais um momento afirmativo para Mangualde, para a
região e para o país.
 
JC - E quanto ao futuro.como o município vai programar a Feira dos Santos?
 
JA - Não há nenhum momento em que possamos dizer que a Feira dos Santos está encerrada em
termos de qualidade e de satisfação por parte das pessoas. É processo progressivo e vamos
acrescentando qualidade ano após ano, naturalmente, dentro de todo um ambiente e um contexto do
território porque vamos acrescentando mais espaço até um dia, daqui a muitos toda a cidade ficar
ocupada. A feira já contou com dois dias, atualmente são três (sexta feira, sábado e domingo).
Artigo edição impressa n.º 759 (28/10/2016), página 20
 
Inserido em 1, Novembro - 2016
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AMANHÃ

Workshop em
Castro Daire

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu,
em parceria com a Câmara
Municipal de Castro Daire,
vai realizar um workshop
sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar amanhã, no Auditório
da Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Programa gravado
em Mangualde

O programa da SIC Notícias
‘Quadratura do Círculo’ será
gravado hoje a partir das
18h30, no auditório do
Complexo Paroquial em
Mangualde com os comen-
tadores Carlos Andrade,
onde Jorge Coelho, Pacheco
Pereira e Lobo Xavier. A en-
trada é livre

Baile com 
a Smooth 
Orquestra

Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua amanhã, às
22h00, no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com te-
mas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde

A Feira dos Santos vai reali-
zar-se entre amanhã e do-
mingo em Mangualde. A ce-
rimónia de abertura está
marcada para amanhã às
19h30, no Mercado Munici-
pal Dr. Diamantino Furtado
e contará com o presidente
da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e
do presidente do Turismo
Centro de Portugal, Pedro
Machado.

PRÓXIMOS DIAS

Festival de tunas
em Lamego

O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade

de Lamego’ realiza-se sá-
bado no Teatro Ribeiro Con-
ceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –
Porto, Estudantina Acadé-
mica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego

Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de La-
mego este sábado para uma
noite de muita animação. Os
bilhetes custam 12 euros. 

Gala do Desporto
em Mortágua 

A 3.ª Gala do Desporto rea-
liza-se sábado em Mortá-
gua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos despor-
tistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas 

Para assinalar o Dia Mundial
do Cinema, a Câmara de Ne-
las, em parceria com a So-
ciedade Musical 2 de Feve-
reiro de Santar, promovem o
Concerto ‘Bandas Sonoras’,
sábado, pelas 21h30, no
Cine-teatro Municipal de
Nelas. 

Feira da Castanha
em Souto 
de Lafões

A III Feira da Castanha rea-
liza-se sábado e domingo no
Polidesportivo de Souto de
Lafões, em Oliveira de Fra-
des. O evento inclui anima-
ção cultural, uma Geocami-
nhada, do InterCultura2016,
do mercado de Outono, de
uma mostra gastronómica e
um magusto.

Magusto 
em Serrazes

No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.
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 Beatriz gomes e alfredo Santos são 
jovens, ambos de Mangualde e ambos 
campeões. 
 ela é campeã ibérica de arco e fle-
cha, título que venceu em Madrid, es-
panha, em outubro passado. 
 ele é campeão nacional de inicia-
dos, título que venceu no Dc Skate 
challenge by Moche, prova que passou 
por Viseu, Póvoa de Varzim, loulé e 
leiria. 
 ambos os atletas foram recebidos 
por João azevedo, presidente da autar-
quia de Mangualde, com honras muni-
cipais, e receberam do autarca palavras 
de parabéns pelos feitos alcançados e 
de incentivo.

Jovens Beatriz Gomes e Alfredo Santos
ambos de Mangualde e campeões
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de 4 a 6 de novembro

Feira secular dos Santos
regressa com a tradição e a modernidade
 ‘da Tradição à modernidade’ 
é o lema da tradicional Feira dos 
Santos de mangualde, promovi-
da pela Câmara municipal, que 
este ano vai começar na sexta-
-feira à noite, 4 de novembro e 
prolongar-se até domingo, dia 6, 
concentrando-se no centro da 
cidade. 
 São três dias marcados pela 
estratégia de articular o que é ge-
nuíno num dos eventos mais an-
tigos da região com as novidades 
dos tempos modernos, ou seja, 
na Feira dos Santos de man-
gualde, os visitantes continuam 
a comprar as febras de porco no 
talho e eles próprios a grelhá-las 
nos assadores que se encontram 
espalhados pela feira. mas, ao 
mesmo tempo, vão estar no cer-
tame quatro reconhecidos chefs 
de cozinha para dar o toque da 
inovação que se impõe prepa-
rando algumas degustações a 
partir dos produtos locais: Ivo 
Loureiro e Hélio Loureiro du-
rante as tardes; diogo rocha e 
Inês beja durante a noite.
 entre o extenso programa 
de atividades, destaca-se mais 
uma vez a mostra de vinhos do 
dão ‘III expovinhos mangual-
de’, que este ano se vai realizar à 
noite e junta todos os produtores 
de vinho do dão do concelho. a 
preparação de cocktails a partir 

do vinho do dão é também aqui 
uma novidade.
 o presidente da Câmara mu-
nicipal de mangualde, João aze-
vedo, revelou que o certame com 
três séculos, sendo “um marco 
a nível nacional”, pretende ofe-
recer aos visitantes “a oportu-
nidade de conhecer melhor o 
concelho através da ‘mostra de 
Freguesias de mangualde’ com 
a promoção local”. “Também 
a iniciativa ‘mangualde regio-
nal’ vai permitir a exposição e 
venda de produtos regionais do 
concelho. os setores de ativida-
de estarão representados através 
da mostra ‘mangualde Indústria’ 
que acolhe a exposição do teci-
do empresarial do concelho, da 
‘agromangualde - exposição de 
máquinas e alfaias agrícolas’, da 
dinamização do espaço de di-
vulgação da fauna selvagem da 
região, da mangualde ‘motor - 
exposição de veículos’ das mar-
cas Citroën, Seat, Toyota e opel 
e da ‘mangualde Transporte’ - 
exposição de algumas marcas e 
modelos de camiões”, divulgou. 
as artes não são esquecidas com 
a realização do ‘II encontro na-
cional de Produções artesanais 
certificados, do manguald´arte 
- XI mostra de artesanato na-
cional’, e das atividades de pin-
tura ao ar livre: ‘artes & ofícios’. 

Será ainda possível visitar o ‘es-
paço recordação Fotográfico – 
eu estou na Feira dos Santos de 
mangualde!’.
 as iniciativas espalham-se 
por vários locais da cidade, des-
de a sede da Sociedade Filarmó-
nica de Tibaldinho, ao mercado 
municipal dr. diamantino Fur-
tado, ao Largo dr. Couto, Quin-
ta do alpoim, rua 1º de maio, 
rua dr. José marques e rua dr. 
valentim da Silva.
 “desde há três séculos que 
mangualde se notabiliza pela 
realização da Feira dos Santos, 
que se tornou um marco a ní-
vel nacional, pelas várias ofertas 

que proporciona aos seus milha-
res de visitantes desde a gastro-
nomia, através das tradicionais 
febras, os enchidos, os frutos 
secos, o artesanato, o vinho, os 
produtos agrícolas, entre outras. 
durante o fim-de-semana, as 
várias artérias da cidade serão 
animadas proporcionando a 
todos os residentes e visitantes 
momentos de diversão”, afirmou 
João azevedo ao reforçar que 
“o certame é ainda uma refe-
rência por dinamizar os vários 
setores de atividade com vários 
momentos dedicados a cada um 
deles”.
 a Cerimónia de abertura da 

Feira dos Santos 2016 está mar-
cada para sexta-feira, às 19h30, 
no mercado municipal dr. dia-
mantino Furtado. ao longo dos 
três dias são esperados milhares 
de visitantes.

À meSa com
vinho do dão

 
 a nível gastronómico e viní-
cola as propostas são variadas. 
mas nos restaurantes aderentes 
será ainda possível degustar na 
‘Feira dos Santos à mesa’ com-
posta por uma ementa regional 
dedicada à Feira dos Santos: en-
chidos da região, rojões à moda 
de mangualde, febras à feira dos 
santos, requeijão com doce de 
abóbora e queijo da Serra acom-
panhado de vinho do dão.
 

animação com
‘animangualde’

 durante os dias do certame a 
animação vai ser uma constan-
te com o projeto animangual-
de que promete “momentos de 
muita folia nas várias artérias 
da cidade”. atuação da Fanfarra 
dos bombeiros voluntários de 
mangualde, atuação do Grupo 
Zés Pereiras ‘os Parentes de Tei-
vas’, mega Lua, art & manhã e 
muitos grupos de concertinas 
são algumas das propostas que 
figuram do programa e anima-
rão das ruas. o programa da 
TvI ‘Somos Portugal’ vai estar 
em direto do Largo dr. Couto, 
no domingo, a partir das 14h.

Textos: EA

as iniCiaTivas esPalham-se Por vários loCais da Cidade
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ManGUaLde
Feira secular 
dos Santos
regressa com 
a tradição e a 
modernidade
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MaNGualDe
Obras na sede da Junta de Tavares 
 a união de Freguesias de Tavares acaba de inaugurar as obras 
de remodelação da sede da junta. a intervenção, levada a cabo 
pela Câmara Municipal de Mangualde, no largo do outeiro, em 
Chãs de Tavares, representa um investimento municipal de 55 
mil euros, que “proporciona conforto e aproxima os serviços aos 
cidadãos”, revelou a autarquia numa nota à imprensa. Para além 
dos serviços normais da junta de Freguesia, do posto CTT, do 
posto médico, do espaço Internet e do espaço Formação, esta re-
modelação vai permitir, a curto prazo, a instalação do espaço do 
Cidadão.  

Página 43



A44

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,67 x 32,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66761994 03-11-2016

“desde há três séculos que 
Mangualde se notabiliza 
pela realização da Feira 
dos Santos”.

João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“O terço é o mais 
expressivo atributo do 
peregrino de Nossa 
Senhora de Fátima”.

Carlos Cabecinhas
Reitor do Santuário de Fátima

“Só o regresso à tradição 
cristã nos pode salvar 
da cultura hedonista, 
narcísica, relativista e 
materialista. Sem deus o 
mundo seria um inferno 
permanente”.

Suzana Maria de Jesus
(Tema, pagina 15)

“isto às vezes é como o 
melão, só quando se abre é 
que se vê. Pensamos que os 
jogadores estão preparados 
e depois de três ou quatro 
minutos vemos que há três 
ou quatro jogadores que 
contagiam o resto: a equipa 
[do Clube desportivo de 
tondela] hoje foi zero”. 

Petit 
Treinador do CD Tondela 

(após derrota frente ao Moreirense, 1-2)

“a falta de recursos 
humanos nos museus 
nacionais é um problema 
gravíssimo. É um 
problema genérico e 
não apenas no Museu 
Nacional Grão Vasco. 
[…] Se recuássemos dez 
anos no tempo, os museus 
teriam quase o dobro dos 
funcionários que têm hoje”.

Luís Raposo 
Presidente do Conselho Intern. dos Museus Página 44
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Infraestruturas de Portugal visitam obras em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-11-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aeb48873

 
O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, Carlos Alberto Fernandes, efetuou uma visita ao
concelho de Mangualde para acompanhar de perto a evolução de algumas obras e para avaliar a
intervenção na Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde. Para o efeito, foi
acompanhado pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
O percurso passou também pela Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde com vista
à melhoria de infraestruturas de apoio ao terminal ferroviário e abordando a reabilitação da linha da
Beira Alta, tendo no horizonte 2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que estão a decorrer no
concelho, nomeadamente a repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas e EN 232 que liga
Mangualde a Gouveia.
 
Inserido em 3, Novembro - 2016
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Mangualde acolheu a 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21700

 
Mangualde acolheu a 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Novembro de 2016
 
36 Views
 
No passado domingo, as Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova do Circuito Municipal
de Escolas de Natação da temporada 2016/17. Esta concentração contou com aproximadamente 300
participantes, entre nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a presença do vice-
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
 
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
 
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respetivos escalões.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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´II Antologia Poética´ dos Poetas da Diáspora" lançada em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-11-2016
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'II Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora" lançada em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Novembro de 2016
 
37 Views
 
Teve lugar na passada segunda- feira, 31 de outubro, em Mangualde o lançamento do livro 'II
Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco poemas de autoria da mangualdense Naria
Radatos (Ana Fernandes). Recolher poesias de autores da Diáspora foi o principal objetivo da criação
desta antologia. A sessão realizou-se na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a
presença da poetisa e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Ana Fernandes (Naria Radatos) natural de Mangualde,frequenta atualmente o 1° ano do ensino
superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta, terminou o curso Geral de Formação
Feminina, e frequentou a Alliance Française durante três anos, concluindo o 5º Ano desta Instituição.
Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela escrita e pelas atividades culturais. Ao longo da
sua escolaridade participou em vários concursos literários, promovidos quer pela escola quer pela
comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de Mangualde e ao grupo Cultural e
Recreativo de Abrunhosa do Mato.
 
Aos 17 anos ganhou o primeiro prémio da revista Maria na rúbrica de produção escrita "A minha vida
dava um filme." Durante dez anos trabalhou na empresa Malhacila-Fábrica de Malhas, Lda. onde
desempenhou diversas funções administrativas. Com o marido emigrado em França, aos 30 anos
decidiu deixar as suas conquistas e alguns sonhos e enveredar na aventura da emigração. Sempre
ávida do saber fez variadas formações profissionais, aperfeiçoando a língua francesa que já dominava
fluentemente.
 
Colaborou com alguns artigos no jornal O Alvaranense de Viana do Castelo e já em França no jornal
Portugal no Coração. Alguns dos seus poemas foram publicados no jornal Notícias da Beira com o qual
ainda colabora atualmente. É também colaboradora do jornal O Renascimento, de Mangualde e do
lusoInfo de Paris. Exerce, ainda, as funções de revisora e tradutora.
 
Também já participou em algumas obras:
 
· "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - abril 2016
 
· Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimônia de lançamento- 23 de outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
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· "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
 
· A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Sextas da Lua com centenas de pessoas em Mangualde
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Sextas da Lua com centenas de pessoas em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
2 de Novembro de 2016
 
88 Views
 
Mangualde acolheu mais uma edição das  Sextas da lua  que promoveu o livro e a leitura junto da
comunidade e simultaneamente assinalou o Halloween. Dedicada ao tema "Leituras enfeitiçadas:
contos e trovões, rezas e canções", a iniciativa contou com a participação de cerca de 400 pessoas.
 
A noite começou no Largo Dr. Couto, onde se deu início à  Caminhada enfeitiçada  pela cidade com
várias paragens preenchidas com leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. O percurso
arrancou com projeções alusivas ao tema nas janelas da Câmara Municipal de Mangualde e seguiu
para a Travessa dos Arcos, Café/Bar Bogalha, Quinta Alpoim, Rotunda da GNR, terminando na
Biblioteca Municipal. Em cada uma destas paragens aconteceram performances e leituras cujo objetivo
foi assustar e divertir o público participante que aderiu entusiasticamente. Após a chegada à Biblioteca
Municipal, realizou-se um flashmob, uma sessão de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com
Américo Rodrigues, César Prata e Suzete Marques, seguida da entrega de prémios do concurso
"Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
 
O evento anual "Leituras Enfeitiçadas", agora inserido no projeto "Sextas da Lua", é organizado pela
Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e a edição deste
ano contou com a participação dos Escuteiros de Mangualde, do Café/Bar Bogalha, de Ferraz e
Alfredo, do Instituto de Artes Musicais e do Agrupamento de Escolas de Mangualde/Bibliotecas
Escolares. A iniciativa teve ainda o apoio do Dr. António Sousa Mendes e Dr. Vítor Manuel Espirito
Santo Marques que permitiram que duas das performances preparadas se realizassem nos seus
espaços privados.
 
Por:Mun.Mangualde
 
2 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Cerca de 400 pessoas deixaram-se envolver por leituras enfeitiçadas em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c82c66db

 
Na passada sexta-feira (28 de outubro), Mangualde acolheu mais uma edição das  Sextas da lua  que
promoveu o livro e a leitura junto da comunidade e simultaneamente assinalou o Halloween. Dedicada
ao tema "Leituras enfeitiçadas: contos e trovões, rezas e canções", a iniciativa contou com a
participação de cerca de 400 pessoas.
 
A noite começou no Largo Dr. Couto, onde se deu início à  Caminhada enfeitiçada  pela cidade com
várias paragens preenchidas com leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. O percurso
arrancou com projeções alusivas ao tema nas janelas da Câmara Municipal de Mangualde e seguiu
para a Travessa dos Arcos, Café/Bar Bogalha, Quinta Alpoim, Rotunda da GNR, terminando na
Biblioteca Municipal. Em cada uma destas paragens aconteceram performances e leituras cujo objetivo
foi assustar e divertir o público participante que aderiu entusiasticamente. Após a chegada à Biblioteca
Municipal, realizou-se um flashmob, uma sessão de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com
Américo Rodrigues, César Prata e Suzete Marques, seguida da entrega de prémios do concurso
"Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de
Mangualde.
 
O evento anual "Leituras Enfeitiçadas", agora inserido no projeto "Sextas da Lua", é organizado pela
Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e a edição deste
ano contou com a participação dos Escuteiros de Mangualde, do Café/Bar Bogalha, de Ferraz e
Alfredo, do Instituto de Artes Musicais e do Agrupamento de Escolas de Mangualde/Bibliotecas
Escolares. A iniciativa teve ainda o apoio do Dr. António Sousa Mendes e Dr. Vítor Manuel Espirito
Santo Marques que permitiram que duas das performances preparadas se realizassem nos seus
espaços privados.
 
2 de Novembro de 2016
 
Redacção
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CIM Viseu Dão Lafões propõe eixo regional de desenvolvimento cultural
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Novembro 3, 2016 | Cultura
 
Com um investimento elegível de 1,3 milhões de euros e um fundo comunitário associado de 1,1
milhões de euros, a CIM Viseu Dão Lafões acaba de apresentar a candidatura designada  Rede Cultural
Viseu Dão Lafões , no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020. O objectivo,
segundo José Morgado, presidente da CIM Viseu Dão Lafões, é lançar e consolidar neste território "um
movimento cultural em contínuo e pró-activo" entre todos os agentes culturais dos 14 municípios que
integram este organismo intermunicipal: Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde,
Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Santa Comba Dão, Tondela,
Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.
 
Apresentada fora do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, a candidatura  Rede Cultural
Viseu Dão Lafões  pretende afirmar o território Viseu Dão Lafões enquanto território de excelência, na
área da criação e programação artística, relacionada com temas e especificidades que o caracterizem.
Um verdadeiro eixo regional de desenvolvimento cultural que trabalhe continuamente e de forma
articulada com agentes patrimoniais, económicos, políticos, científicos, capaz de gerar novas
propostas de experiências turísticas e, consequentemente, aumentar a permanência dos turistas e
visitantes.
 
"Temos a grande sorte de ter a operar nesta região instituições culturais de primeira água, e a
candidatura agora apresentada visa, por isso mesmo, tirar partido do trabalho que têm vindo a
desenvolver" sublinhou o secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, em
conferência de imprensa realizada no Centro de Artes Criativas de Tondela.
 
"Quando se fala em turismo e atractividade territorial, temos de associar a vertente cultural, que
desempenha um papel fundamental e incontornável na competitividade dos territórios", concluiu Nuno
Marinho, para quem a plataforma cultural Viseu Dão Lafões "há muito tempo que trabalha e pensa no
aproveitamento destas sinergias para começar a desenvolver projetos no território".
 
A  Rede Cultural Viseu Dão Lafões  estrutura-se em três acções nucleares a desenvolver ao longo dos
anos de 2017, 2018 e 2019:  Rede de Criação e Itinerância  - acção central ao projeto
consubstanciada nas propostas de espectáculos, eventos e atividades das estruturas artísticas
profissionais que constituem a Plataforma Cultural Viseu Dão Lafões (ACERT, Binaural/Nodar, Cine
Clube de Viseu, Teatro de Montemuro e Teatro Viriato) -  Convocatória Aberta  a outros agentes
artístico- culturais, profissionais, semiprofissionais ou amadores, e a entidades vocacionadas para a
dinamização do turismo cultural; e  Comunicação , uma acção transversal a toda a programação, que
pretende contribuir para a devida divulgação dos espectáculos, eventos e atividades, promovendo a
atracção de novos públicos e contribuindo para a captação de fluxos turísticos.
 
A programação prevista para os três anos de execução da candidatura, estrutura-se em três
segmentos, correspondendo cada segmento a cada ano de programação: 2017, "Novas narrativas";
2018, "Novos patrimónios"; e 2019, "Novas visões".
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Feiro dos Santos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-11-2016

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/agenda_noticia.php?id=247

 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade .
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SIC Notícias

 	Duração: 00:50:17

 	OCS: SIC Notícias - Quadratura do Círculo

 
ID: 66769690

 
03-11-2016 23:00

1 1 1

Condições para o desenvolvimento regional e proposta do Governo para as autarquias

http://www.pt.cision.com/s/?l=bec78636

 
Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira debatem as condições para o desenvolvimento regional e
a proposta do Governo que pretende eliminar a responsabilidade financeira dos autarcas em decisões
que acompanhem pareceres técnicos.

 
Repetições: SIC Notícias - Quadratura do Círculo , 2016-11-03 02:19
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FEIRA DOS SANTOS 
EM MANGUALDE 

A cidade de Mangualde 
acolhe este fim de semana a 
Feira dos Santos, também 
conhecida corno a festas das 
febras_ Trata-se de uma tradi-
ção com mais de 300 anos. 
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DESTAQUES DA SEMANA 
DOS VINHOS ÀS IGUARIAS EM CHOCOLATE. SEM ESQUECER 

AS FEBRAS E AS CASTANHAS, HÁ MUITO POR ONDE ESCOLHER 

Branco e tinto 

• , 
• • - 

, • • 
 1.  

"511, • 
' 4 

GRÁNDOLA 

Chocolate 
MANGUALDE S PEDRO DO SUL 
Febras na Feira Castanha e mel 

Começa amanhã. 
com  um circuito 
das tascas, e decor-
re até dia 13, em 
Borba, a 25.a Festa 
da Vinha e do Vinho. 
O certame promove 
ainda os produtos 
regionais como os 
queijos, enchidos, 
pão. azeite. Há arte-
sanato e música.. 

Bombons de azeite 
e mel, hambúrgue-
res, pizza e lasanha 
de chocolate são al-
gumas das iguarias 
da Feira do Choco-
late de Grândola, 
que decorre até 
domingo. Também ' 
pode provar sangria 
e empadas de 
chocolate. • 

Decorre até domin-
go em Mangualde 
mais uma edição da 
Feira dos Santos. 
popularmente co-
nhecida como Feira 
das Febras. O pitéu 
é acompanhado 
pela broa de milho e 
vinho do Dão. Tam-
bém há mostra eco-
nómica e cultural. •  

Nos dias 12 e 13. a 
localidade de Ma-
cieira, em S. Pedro 
do Sul, é palco para 
mais uma edição da 
Festa das Castanha 
e do Mel. Aos 
comes e bebes 
prórios da quadra 
junta-se o artesana-
to e a animação 
musical.• 
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Selo de qualidade garante à Feira  dos Santos um carácter nacional
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A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
 
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Catarina Tomás Ferreira

A Feira dos Santos é «diferencia-
dora», não só pela localização «de
excelência», mas sobretudo pela
«abrangência». Quem o diz é o
presidente da Câmara de Man-
gualde que espera nova enchente
no certame, à semelhança do que
tem acontecido nos últimos anos. 

«Fizemos uma junção de inicia-
tivas, de sabores e de emoções para
que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai
ter sensações especiais e uma res-
posta à altura», garantiu João Aze-
vedo. A Feira dos Santos arranca
hoje, às 19h30, no Mercado Muni-
cipal Dr. Diamantino Furtado onde
estarão João Azevedo e o presi-
dente do Turismo Centro de Por-
tugal, Pedro Machado para a ceri-
mónia de abertura. 

Até domingo, motivos para visi-
tar Mangualde não vão faltar, pois
além da vertente comercial, haverá
muito para saborear, cheirar e
apreciar. Hoje e amanhã à noite,
haverá um showcooking com o
chef Diogo Rocha e a sub-chef Inês
Beja (22h30), no Mercado Muni-
cipal. A cozinha ao vivo também
decorre ao longo do dia de ama-
nhã e domingo, mas com os chefs
Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. 

Para João Azevedo, a Feira dos
Santos já adquiriu «selo de quali-
dade», que lhe confere um carác-
ter nacional. Isso é visível pela
grande procura por parte de co-
merciantes, associações, feirantes
e artesãos de «todo o país», que
querem participar no certame. 

«A Feira dos Santos deu um salto
para a excelência», considerou o
autarca, adiantando que, no total,

Selo de qualidade garante à Feira  
dos Santos um carácter nacional 
MangualdeCom o lema “Da Tradição à Modernidade”, a Feira dos Santos abre hoje ao público 
para três dias de muita animação, com gastronomia, artesanato e produtos agrícolas à mistura 

Feira dos Santos tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos. Uma das tradições é comprar febras na feira e assá-las na hora nos muitos
grelhadores do recinto

haverá 300 expositores na Feira,
estando o espaço junto à Câmara e
a zona envolvente completamente
lotados. Novidade este ano é a Dão
Wine Party, hoje e amanhã à noite,
também no Mercado Municipal.  

«Localização de excelência»
Dada a procura, o recinto da

Feira dos Santos tem vindo a au-
mentar e já ocupa várias ruas da
cidade. Segundo o presidente da
Câmara, a localização «é de exce-
lência», por isso, é «impensável
mudá-la para outro local, é uma
aposta ganha». 

No local não se mexe nem na
tradição de comer as febras com-
pradas e assadas na hora na Feira.
Quem conhece este evento, já
sabe que na Feira dos Santos se
comem as febras assadas nos
muitos grelhadores disponíveis
para o efeito. E porque nem só de
carne vive a Feira, há muito mais
para aproveitar durante os três
dias: enchidos, frutos secos, vinho,
artesanato, produtos locais, roupa,
calçado, acessórios de moda, entre
outros. 

A complementar o evento estará
ainda a Mostra de Freguesias de
Mangualde, a III ExpoVinhos
Mangualde a Mangualde Indús-
tria, a AgroMangualde e a Man-
gualde Transporte. Irá decorrer
também o II Encontro Nacional
de Produções Artesanais certifi-
cadas; o Manguald´Arte - XI Mos-
tra de Artesanato Nacional; e acti-
vidades de pintura ao ar livre - Ar-
tes & Ofícios. Será ainda possível
visitar o Espaço Recordação Fo-
tográfico – “Eu estou na Feira dos
Santos de Mangualde!”.

As iniciativas dividem-se por vá-
rios locais da cidade: Sede da So-
ciedade Filarmónica de Tibaldi-
nho, Mercado Municipal Dr. Dia-
mantino Furtado, Largo Dr. Couto,
Quinta do Alpoim, Rua 1.º de Maio,
Rua Dr. José Marques e Rua Dr.
Valentim da Silva.

Além de toda a animação no re-
cinto com vários grupos, o ponto
alto será a emissão do programa da
TVI “Somos Portugal”, em directo
de Mangualde (Largo Dr. Couto), no
domingo, a partir das 14h00. |
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Feira dos
Santos junta
em Mangualde
a gastronomia
ao artesanato
De hoje a domingo P8
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A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos. "Fizemos uma junção de iniciativas,
de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem. Quem vem à Feira dos Santos vai ter
sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João Azevedo. A Feira dos Santos arranca
hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado onde estarão João Azevedo e o
presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a cerimónia de abertura.
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A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
 
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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19 escolas e 213 nadadores
nas piscinas de Mangualde

As Piscinas Municipais de
Mangualde acolheram, no
passado domingo, a primeira
concentração do Circuito Mu-
nicipal de Escolas de Natação
na temporada desportiva de
2016/2017. 

A competição reuniu 213 na-
dadores em representação de
19 escolas, além de juízes e
cronometristas, totalizando
cerca de 300 intervenientes.

Nas provas foram obtidos

três recordes de escalão e a
equipa local, da Escola Muni-
cipal de Natação de Man-
gualde, obteve um 4.º lugar na
'geral' com 77 pontos. 

A iniciativa contou com a
presença do vice-presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, Joaquim Patrício, que
no final da competição entre-
gou aos nadadores mangual-
denses Mónica Silva, António
Fernandes e Ricardo Ma-
chado o prémio de Nadadores
do Ano 2016 nos respectivos
escalões.

Natação
Circuito Municipal de Escolas

Mónica Silva foi uma das 
nadadoras premiadas

D.R.
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HOJE

Workshop em
Castro Daire

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu,
em parceria com a Câmara
Municipal de Castro Daire,
vai realizar um workshop
sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas, que terá
lugar hoje, no Auditório da
Assembleia Municipal de
Castro Daire.

Baile com 
a Smooth 
Orquestra

Composta por 12 músicos
da região Centro, a Smooth
Orquestra actua hoje, às
22h00, no Ciné-Tejá, em
Tondela. A antiga sala de
baile, agora renovada, volta
a receber uma festa com te-
mas portugueses, clássicos
e ritmos da América Latina.

Feira dos Santos
em Mangualde

A Feira dos Santos vai reali-
zar-se entre hoje e domingo
em Mangualde. A cerimónia
de abertura está marcada
para as 19h30, no Mercado
Municipal Dr. Diamantino
Furtado e contará com o
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, e do presidente do
Turismo Centro de Portugal,
Pedro Machado.

AMANHÃ

Festival de tunas
em Lamego

O Festival Internacional de
Tunas Universitárias ‘Cidade
de Lamego’ realiza-se ama-
nhã no Teatro Ribeiro Con-
ceição, às 21h30. As tunas a
concurso são a Tuna TS –
Porto, Estudantina Acadé-
mica da Madeira, Tuna de
Derecho de Sevilla e Tuna
Bruna | Tuna Universitária
da Figueira da Foz.

D.A.M.A. actuam
em Lamego

Os D.A.M.A. vão subir ao
palco do Multiusos de La-

mego, amanhã, para uma
noite de muita animação.
Os bilhetes custam 12 euros. 

Gala do Desporto
em Mortágua 

A 3.ª Gala do Desporto rea-
liza-se amanhã em Mortá-
gua, no Centro de Animação
Cultural. A noite de prémios
e homenagens aos despor-
tistas do concelho está
agendada para as 21h00.

Bandas Sonoras
em Nelas 

Para assinalar o Dia Mun-
dial do Cinema, a Câmara de
Nelas, em parceria com a
Sociedade Musical 2 de Fe-
vereiro de Santar, promo-
vem o Concerto ‘Bandas So-
noras’, amanhã, pelas 21h30,
no Cine-teatro Municipal de
Nelas. 

Feira da Castanha
em Souto 
de Lafões

A III Feira da Castanha rea-
liza-se amanhã e domingo
no Polidesportivo de Souto
de Lafões, em Oliveira de
Frades. O evento inclui ani-
mação cultural, uma Geoca-
minhada, do InterCul-
tura2016, do mercado de
Outono, de uma mostra
gastronómica e um ma-
gusto.

Apresentação 
de livro

O livro ‘Sete Concelhos, um
Território: Uma caracteriza-
ção Ambiental e Socioeco-
nómica’, vai ser lançado
amanhã, pelas 15h00, na
Fundação Aquilino Ribeiro,
em Soutosa, Moimenta da
Beira.

DOMINGO

Magusto 
em Serrazes

No âmbito da iniciativa ‘14
Freguesias, 14 Experiências’,
terá lugar no domingo um
magusto de São Martinho
na freguesia de Serrazes, São
Pedro do Sul. A abertura está
marcada para as 15h00.
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Selo de qualidade garante à Feira 
dos Santos um carácter nacional
Mangualde Com o lema ‘Da Tradição à Modernidade’, a Feira dos Santos abre hoje ao público para três dias 
de muita animação, com gastronomia, artesanato e produtos agrícolas à mistura 

FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE) FIM-DE-SEMANA

Catarina Tomás Ferreira

A Feira dos Santos é “diferen-
ciadora”, não só pela localiza-
ção “de excelência”, mas sobre-
tudo pela “abrangência”. Quem
o diz é o presidente da Câmara
de Mangualde que espera nova
enchente no certame, à seme-
lhança do que tem acontecido
nos últimos anos. 

“Fizemos uma junção de ini-
ciativas, de sabores e de emo-
ções para que as pessoas se
sintam bem. Quem vem à
Feira dos Santos vai ter sensa-
ções especiais e uma resposta
à altura”, garantiu João Aze-
vedo. A Feira dos Santos ar-
ranca hoje, às 19h30, no Mer-
cado Municipal Dr. Diaman-
tino Furtado onde estarão
João Azevedo e o presidente
do Turismo Centro de Portu-
gal, Pedro Machado para a ce-
rimónia de abertura. 

Até domingo, motivos para
visitar Mangualde não vão fal-
tar, pois além da vertente co-
mercial, haverá muito para sa-
borear, cheirar e apreciar. Hoje
e amanhã à noite, haverá um
showcooking com o chef
Diogo Rocha e a sub-chef Inês
Beja (22h30), no Mercado Mu-
nicipal. A cozinha ao vivo tam-
bém decorre ao longo do dia
de amanhã e domingo, mas
com os chefs Hélio Loureiro e
Ivo Loureiro. 

Para João Azevedo, a Feira
dos Santos já adquiriu “selo de
qualidade”, que lhe confere um
carácter nacional. Isso é visível
pela grande procura por parte
de comerciantes, associações,

feirantes e artesãos de “todo o
país”, que querem participar
no certame. 

“A Feira dos Santos deu um
salto para a excelência”, con-
siderou o autarca, adiantando
que, no total, haverá 300 ex-
positores na Feira, estando o
espaço junto à Câmara e a
zona envolvente completa-
mente lotados. Novidade este
ano é a Dão Wine Party, hoje e
amanhã à noite, também no
Mercado Municipal.  

“Localização de excelência”
Dada a procura, o recinto da

Feira dos Santos tem vindo a
aumentar e já ocupa várias ruas
da cidade. Segundo o presi-
dente da Câmara, a localização
“é de excelência”, por isso, é
“impensável mudá-la para ou-
tro local, é uma aposta ganha”. 

No local não se mexe nem
na tradição de comer as febras
compradas e assadas na hora
na Feira. Quem conhece este
evento, já sabe que na Feira

dos Santos se comem as febras
assadas nos muitos grelhado-
res disponíveis para o efeito. E
porque nem só de carne vive
a Feira, há muito mais para
aproveitar durante os três dias:
enchidos, frutos secos, vinho,
artesanato, produtos locais,
roupa, calçado, acessórios de
moda, entre outros. 

A complementar o evento es-
tará ainda a Mostra de Fregue-
sias de Mangualde, a III Expo-
Vinhos Mangualde a Man-

gualde Indústria, a AgroMan-
gualde e a Mangualde Trans-
porte. Irá decorrer também o II
Encontro Nacional de Produ-
ções Artesanais certificadas; o
Manguald´Arte - XI Mostra de
Artesanato Nacional; e activi-
dades de pintura ao ar livre -
Artes & Ofícios. Será ainda pos-
sível visitar o Espaço Recorda-
ção Fotográfico – 'Eu estou na
Feira dos Santos de Mangualde!'

As iniciativas dividem-se por
vários locais da cidade: Sede

da Sociedade Filarmónica de
Tibaldinho, Mercado Munici-
pal Dr. Diamantino Furtado,
Largo Dr. Couto, Quinta do Al-
poim, Rua 1.º de Maio, Rua Dr.
José Marques e Rua Dr. Valen-
tim da Silva.

Além de toda a animação no
recinto com vários grupos, o
ponto alto será a emissão do
programa da TVI 'Somos Por-
tugal', em directo de Man-
gualde (Largo Dr. Couto), no
domingo, a partir das 14h00. |

Feira dos Santos tem atraído milhares de pessoas nos últimos anos. Uma das tradições é comprar febras na feira e assá-las na hora nos muitos grelhadores do recinto
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GASTRONOMIA Durante a
Feira dos Santos os sabores de
Mangualde também são ser-
vidos à mesa dos restaurantes
do concelho. Como tem sido
habitual, a Feira dos Santos
pode ser agora também de-
gustada nestes espaços, com
uma ementa especialmente
confeccionada para este cer-
tame secular: enchidos da re-
gião, rojões à moda de Man-
gualde, febras à Feira dos San-
tos, requeijão com doce de
abóbora, queijo da Serra e vi-
nho do Dão. 

Os restaurantes aderentes à
'Feira dos Santos à Mesa' esta-
rão devidamente identificados
com um selo do evento. Ade-
riram os restaurantes 'Cru-
zeiro', 'O Valério', Hotel Se-
nhora do Castelo, 'Os Galitos',
'Gestur', Hotel Cruz da Mata,
'Cascata de Pedra', 'Aldeão',
Cantinho dos Petiscos', 'Kerú',
'Chafariz Beirão' e 'Café-restau-
rante marisqueira São João'. |

FIM-DE-SEMANA FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE)

Feira dos Santos à Mesa em 
12 restaurantes do concelho

Gastronomia regional como as febras à Feira dos Santos é um dos pratos que serão servidos

Trânsito condicionado entre hoje
e domingo no centro da cidade

HOJE

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
19h30 Abertura Oficial da Feira dos Santos
22h00 Dão Wine Party (Barman Show, cocktails com vi-
nhos do Dão; degustação de produtos locais)
22h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vinho do
Dão de Mangualde)
22h30 – Showcooking com chef Diogo Rocha e sub-chef
Inês Beja
00h00 Encerramento

Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
10h00 - 18h00 II Encontro Nacional de Produções Artesa-
nais certificados

AMANHÃ

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
9h00-20h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vi-
nho do Dão de Mangualde)
16h00 e 18h00 ‘Santos da Casa Fazem Milagres’: 
Showcookings (degustação de produtos locais) com os
chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro
22h00 Dão Wine Party (Barman Show, cocktails com vi-
nhos do Dão; degustação de produtos locais)
22h30 – Showcooking com chef Diogo Rocha e sub-chef
Inês Beja
01h00 Encerramento

Várias artérias da cidade
9h30 Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde
(artéria principal da cidade)
14h30 Grupo Zés Pereiras ‘Os Parentes de Teivas’ (todas as
artérias da feira)
15h00 Mega Lua (Rua 1.º de Maio)
Todo o diaArt & Manhã (todas as artérias da feira)
Todo o dia Concertinas

DOMINGO

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
9h00-20h00 III ExpoVinhos Mangualde (produtores de vi-
nho do Dão de Mangualde)
11h00, 14h00 e 18h00 ‘Santos da Casa Fazem Milagres’: 
Showcookings (degustação de produtos locais) com os
chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro

Várias artérias da cidade
9h00 Grupo Zés Pereiras ‘Os Parentes de Teivas’ (todas as
artérias da feira)
14h00 Programa Somos Portugal em directo de Mangualde
(Largo Dr. Couto)
Todo o diaArt & Manhã (todas as artérias da feira)
Todo o dia Concertinas

Programa

Mostra de 
produtos 
e artesanato
Nos três dias da Feira dos San-
tos, Mangualde recebe expo-
sições de produtos regionais e
outros relacionados com a
agricultura, a indústria, o sector
automóvel, dos transportes e
o artesanato. Os visitantes do
certame poderão passear pela
Mangualde Regional, Man-
gualde Indústria, AgroMan-
gualde, Mangualde Motor e
Mangualde Transporte. Além
disso, vai decorrer o II Encon-
tro Nacional de Produções Ar-
tesanais certificados, o Man -
gual d´Arte – XI Mostra de Ar-
tesanato Nacional, e activida-
des de pintura ao ar livre: Artes
& Ofícios. |

TRÊS DIASA Feira dos Santos
de Mangualde decorre em vá-
rias artérias do centro da ci-
dade, por isso, o trânsito estará
condicionado entre hoje e do-
mingo. 

O trânsito será interrompido
a partir das 15h00 de hoje nos
seguintes locais: Largo Dr.
Couto, Largo do Rossio, Rua
1.º de Maio, Rua Dr. José Mar-
ques, Rua Dr. Valentim da Silva
– parque de estacionamento
do Mercado Municipal, Rua
Nova, Rua Dr. Almeida, Rua do
Grémio, Rua do Correio, Rua
25 de Abril, Avenida General
Humberto Delgado, Rua Ana

de Castro Osório, Calçada da
Carvalha, Calçada do Viriato,
Largo das Escolas. 

O município alerta que
“qualquer veículo que esteja
estacionado nestas ruas, após

as 15h00 de hoje poderá ser
removido conforme estipula o
Regulamento de Trânsito da
Cidade de Mangualde”. Do-
mingo, após as 22h00, a circu-
lação volta à normalidade. |

Largo Dr. Couto é um dos palcos da festa
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Selo de qualidade garante à Feira  dos Santos um carácter nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12115

 
A Feira dos Santos é "diferenciadora", não só pela localização "de excelência", mas sobretudo pela
"abrangência". Quem o diz é o presidente da Câmara de Mangualde que espera nova enchente no
certame, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.
 
"Fizemos uma junção de iniciativas, de sabores e de emoções para que as pessoas se sintam bem.
Quem vem à Feira dos Santos vai ter sensações especiais e uma resposta à altura", garantiu João
Azevedo. A Feira dos Santos arranca hoje, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
onde estarão João Azevedo e o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado para a
cerimónia de abertura.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Viseu
 
No concelho de Viseu, o corte de 
iluminação pública noturna não 
se verifica e, segundo o presidente 
da autarquia, com a mudança para 
a hora de inverno, as luminárias 
passaram a acender meia hora 
mais cedo e a desligar também 
meia hora mais tarde. Ou seja, em 
vez de a luz ser desligada às 7h00 
passaria a ser desligada às 7h30m. 
No entanto, o Jornal do Centro 
constatou que às 6h15m, as luzes 
já estão desligadas, deixando a 
cidade praticamente às escuras. 
Segundo Almeida Henriques, a 
medida de alargamento do tempo 
de iluminação noturna deve-se ao 
programa de eficiência energética 
do município. “Nós já investimos 
em 520 luminárias LED”, refere 
o autarca que destaca os cerca de 
seis milhões de euros de consumo 
elét r ico no concel ho.  Um dos 
objetivos da Câmara de Viseu para 
o futuro passa, segundo o edil, 
pela aplicação de sensores porque, 
como diz, “há estradas no muni-
cípio que não passa lá um carro 
nem uma pessoa durante a noite 

e outras que estão iluminadas e 
não têm casas”. Nessas vias vão ser 
aplicados sensores de movimento 
nos postes de i luminação. Uma 
medida que Almeida Henriques 
considera de “boa gestão”.

Lamego
 
No concelho de Lamego a autarquia 
começou por desligar a eletricidade 
pública nas aldeias entre as 2h00 e 
as 6h00, mas acabou por estabelecer 
o corte entre as 2h00 e as 5h00. 
Segundo o presidente do município, 
Francisco Lopes, “o tipo de vida que 
as populações fazem é compatível 
com o horário de redução, não há 
reclamações de maior e não há 
aumento de criminalidade”. No que 
diz respeito à redução de custos, 
o autarca explica que no início foi 
“muito signif icativa”. Como os 
aumentos na eletricidade têm sido 
constantes, o edil adianta que “essa 
poupança tem vindo a esbater-se 
mas a apesar de tudo continua a ser 
uma medida com resultados muito 
positivos”. Francisco Lopes fala 
numa poupança de 14 mil euros por 
mês. Dinheiro que “está a ser inves-

tido em iniciativas, equipamentos 
e serviços bem mais importantes 
para a população do que a ilumina-
ção pública ”, conclui. Uma medida 
que, segundo o autarca de Lamego, 
não tem “fim à vista”. 

Tarouca
 
Também o concelho de Tarouca 
fica às escuras entre as 2h30 e as 
5h00. De acordo com o presidente 
do município, a medida pode ter 
os dias contados. “Até final do ano 
vamos implementar 17 lâmpadas 
Led” numa fase inicial, anuncia 
Valdemar Pereira. O autarca acres-
centa que o objetivo é alargar a 
tecnologia Led a todo o concelho já 
no próximo ano. Cerca de cem mil 
euros por ano é quanto o executivo 
de Tarouca consegue poupar com o 
corte da iluminação pública duran-
te a noite.

Tondela
 
No concelho de Tondela, o executi-
vo está também a apostar na tecno-
logia Led para minimizar os custos, 
embora em 2012 tenha decidido 

pelo corte parcial da eletricidade 
pública. O presidente do município, 
José António Jesus, fala num “pla-
no” que foi feito em que “algumas 
luminárias em áreas menos sensí-
veis foram desativadas”. “Esse plano 
tem vindo a ser reajustado, afirma. 
O autarca refere que recentemente 
um número significativo de postes 
foi religado e afirma que “estamos a 
trabalhar para aumentar o contin-
gente de luminárias ligadas, sempre 
num princípio de melhor eficiência 
e de boa gestão”.
No ano passado o município de 
Tondela investiu na i luminação 
em tecnologia Led. “Uma medida 
que é para continuar até porque 
pretendemos religar alguns pontos 
de iluminação mas sem aumentar 
a despesa”,  ad ia nta o autarca . 
Segundo José António Jesus, é um 
processo dinâmico “procurando 
satisfazer os interesses, a qualidade 
de vida, a segurança e proteção das 
pessoas e ao mesmo tempo ter uma 
gestão mais ef icaz e adequada”. 
Com o custo da electricidade sem-
pre a variar, o edil de Tondela fala 
numa poupança de cerca de “150 a 
200 mil euros por ano”. 

FOI EM OUTUBRO DE 2011 QUE A TAXA DE IVA DA ELETRICIDADE PASSOU DOS 6 PARA OS 23 POR CENTO. UM 
AUMENTO QUE LEVOU AS AUTARQUIAS A TOMAR MEDIDAS PARA REDUZIR OS CUSTOS. A ALTERNATIVA MAIS 
CONSENSUAL FOI A REDUÇÃO DE HORAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOTURNA. ASSIM ACONTECEU NO DISTRITO 
DE VISEU, ONDE OS MUNICÍPIOS OPTARAM POR DESLIGAR AS LUMINÁRIAS TOTAL OU PARCIALMENTE NAS ZONAS 
RURAIS E EM ALGUNS CASOS TAMBÉM NAS SEDES DE CONCELHO. NESTA EDIÇÃO FAZEMOS O PONTO DE SITUAÇÃO 
DA MEDIDA NAS SETE CIDADES DO DISTRITO VISEENSE 

  NAS CIDADES DO DISTRITO DE VISEU
Texto Irene Ferreira

ILUMINAÇÃO PÚBLICA À NOITE É SÓ PARA ALGUNS
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Santa Comba Dão

Corte total em todo o concelho 
entre as 2h30 e as 4h30 da manhã 
é a medida decidida pelo executivo 
de Santa Comba Dão, desde o início 
de 2014. Uma decisão que está agora 
em análise e a pensar numa possível 
a lteração. Para o presidente do 
município, Leonel Gouveia, o corte 
tem sido vantajoso para as contas 
da autarquia, uma vez que na altura 
da tomada de decisão, a câmara 
estava “numa situação financeira 
muito complicada e t ivemos de 
implementar medidas drásticas de 
redução da despesa”. O autarca fala 
numa poupança de “20 a 25 mil 
euros anuais”. Segundo o presidente 
de Santa Comba Dão, a situação 
financeira actual da autarquia já 

apresenta alguma sustentabilidade 
mas como diz, “a medida é para 
continuar, embora nos próximos 
dias com o aproximar do inverno 
teremos de reanalisar o processo”.

Mangualde

Quem já esteve quase cinco anos 
sem eletricidade pública noturna 
entre as 2h00 e as 5h00 e atualmente 
conta com i luminação total é a 
população do concelho de Mangual-
de. Desde o último verão que a 
eletricidade foi religada. Segundo o 
presidente da Câmara Municipal, o 
corte “derivou de um problema fi-
nanceiro gravíssimo que a autarquia 
tinha que era uma dificuldade de 
tesouraria e a monstruosa dívida que 
herdámos”. João Azevedo explica 

que atualmente a situação � nanceira 
do município já permite religar a 
luz pública noturna. “Hoje não há 
nenhum corte em iluminação públi-
ca em Mangualde, o que me deixa 
muito satisfeito”, refere. O autarca 
explica que a decisão em cortar na 
iluminação pública foi difícil de 
tomar, mas “tivemos que o fazer, as 
pessoas interpretaram isso como 
uma decisão corajosa e hoje temos a 
possibilidade de dizer que consegui-
mos resolver o assunto com uma boa 
gestão”. O presidente de Mangualde 
fala em dezenas de milhares de euros 
de poupança que “nos permite hoje 
religar as luzes e ter uma situação 
financeira mais estabilizada e que 
nos permite também sonhar com 
um concelho mais forte no futuro. 
Um concelho de excelência”.

S. Pedro do Sul

Também no concelho de S. Pedro 
do Sul as noites não sofrem qual-
quer corte na iluminação pública 
mas nem sempre foi assim. Há 
três anos o execut ivo avançou 
para o corte em algumas centenas 
de luminárias mas,  segundo o 
presidente do município, “com essa 
experiência que � zemos chegámos 
à conclusão que não estávamos a 
tirar nenhum rendimento, os gastos 
mantinham-se praticamente inal-
teráveis e a partir daí não fizemos 
mais nenhum corte”. “Não estamos 
a pensar fazer cortes noturnos de 
iluminação pública”, refere Vítor 
Figueiredo.

Esta semana as ruas da cidade de Viseu continuavam às escuras depois das 6h15m
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Infraestruturas de Portugal visitou Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Novembro de 2016
 
108 Views
 
O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, Carlos Alberto Fernandes, efetuou uma visita ao
concelho de Mangualde para acompanhar de perto a evolução de algumas obras e para avaliar a
intervenção na Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde. Para o efeito, foi
acompanhado pelo Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
Visitou a Estação Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde com vista à melhoria de
infraestruturas de apoio ao terminal ferroviário e abordando a reabilitação da linha da Beira Alta,
tendo no horizonte 2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que estão a decorrer no concelho,
nomeadamente a repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas e EN 232 que liga
Mangualde a Gouveia.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Sendo sexta-feira a última Revista de Imprensa da semana traz até si algumas sugestões para este
fim-de-semana tal como já vem sendo habitual, acompanhadas dos últimos destaques televisivos e
não só da semana.
Bom dia!
 
|| SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA ||
Decorre este fim-de-semana em Mangualde mais uma tradicional Feira dos Santos. Entre animação,
tasquinhas, workshops e artesanato, o evento contará com transmissão em direto do Somos Portugal
da TVI no domingo, e o Quinto Canal estará por lá para lhe revelar os melhores momentos.
 
Mesmo com a estreia só marcada para o próximo ano, a estação pública já garantiu a venda da sua
série Vidago Palace a dois países.
 
A menos de 48 horas continuam a ser reveladas as surpresas para os Europe Music Awards 2016, e
The Weeknd é a mais recente confirmação para atuar em palco.
 
Foram precisos vinte anos para que o público pudesse finalmente acompanhar a sequela de
Trainspotting, com o trailer e data de estreia já revelados.
 
Dedicado especialmente ao mundo dos videojogos, o Facebook apresentou e lançou este mês de
forma oficial o seu novo serviço Gameroom.
 
|| SUGESTÃO DE FIM-DE-SEMANA ||
Neste domingo, dia 06 de novembro, serão entregues os MTV Europe Music Awards 2016. A cerimónia
será transmitida em direto às 19 horas na MTV Portugal, e o Quinto Canal vai acompanhar de perto o
evento com todos os detalhes e cobertura para os nossos leitores.
 
4 de Novembro de 2016
 
André Kanas
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Decorreu ontem no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, em Mangualde, a cerimónia da
abertura oficial de mais uma edição da prestigiada Feira dos Santos 2016.
 
A abertura oficial foi feita por João Azevedo, presidente do Município na presença de todo o executivo,
da presidente da Assembleia Municipal, membros da Assembleia Municipal e presidentes das juntas de
freguesia, muitos mangualdenses e convidados, destacando a presença de Pedro Machado, do Turismo
Centro, Acácio Pinto, presidente da Assembleia Intermunicipal da CIM Dão Lafões, os presidentes das
autarquias de Aguiar da Beira, Penalva do Castelo e Vila Nova de Paiva.
 
Assistiu-se a um momento musical de um excelente quarteto de acordeonistas, e aos discursos do
autarca azurarense e do presidente do Turismo Centro.
 
Seguiu-se uma visita aos stands presentes, uma "Dão Wine Party" e uma degustação de produtos
locais.
 
A Feira dos Santos decorrerá até ao dia 6 de Novembro, com muita animação e gastronomia de
elevado gabarito.
 
Não falte!
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Catarina Tomás Ferreira

“Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como patri-
mónio nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por todo
o lado em dois dias e meio e é o
espelho da nossa actividade so-
cial, cultural, industrial e em-
presarial”. Foi desta forma que
o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justifi-
cou a candidatura da Feira dos
Santos a património nacional.

O certame, que termina hoje,
está a decorrer no centro da ci-
dade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualden-
ses. Para iniciar o processo, que
se prevê “longo”, pediu a ajuda
do presidente da Turismo Cen-
tro de Portugal, Pedro Ma-
chado, também na sessão.

Nas palavras do presidente
da Câmara, “um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levanta-

dos”. “É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente”, disse, ape-
lando a todos para que façam
da Feira dos Santos “um grande
certame nacional e internacio-
nal”.

Por estes dias, o centro da ci-
dade enche-se de stands de ar-
tesanato, de associações e em-
presas do concelho, de feirantes
de todo o país, de produtos lo-
cais, de vinhos, de máquinas, de
muita animação e de cheiros,
com especial destaque para o

cheiro das febras acabadas de
assar nos muitos grelhadores
disponíveis no recinto. Para a
tarde de hoje está reservada a
transmissão do programa da
TVI “Somos Portugal”, em di-
recto de Mangualde. 

Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é “o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do concelho”.
Por isso, quer atrair a diáspora
e os espanhóis, e nisso, a linha
férrea da Beira Alta e as obras
de melhoramento irão desem-
penhar um papel importante
no crescimento do evento. 

O presidente da Turismo Cen-
tro de Portugal elogiou o traba-
lho feito em Mangualde e afir-
mou que acredita no potencial
dos produtos que estão asso-
ciados à Feira dos Santos.  

“Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A diferen-
ciação permite que um conce-
lho, que um território, um des-
tino, se possa distinguir dos seus
pares. E a identidade dos man-
gualdenses só se encontra em
Mangualde, e é nessa diferença
que assenta a base económica
e pujante da Feira dos Santos”,
defendeu.

De acordo com Pedro Ma-
chado, “a Feira dos Santos pode
ajudar a aumentar a capacidade
de a região Centro se renovar e
até de poder alcançar novos de-
safios”, principalmente nesta
que é considerada época baixa. 

Na sua opinião, não é preciso
“andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer gran-
des rasgos de modernidade e
vanguardismo” para ter uma
“feira com tradição e uma feira
contemporânea que tem valor
por si própria”. |

Feira dos Santos quer
ser “património nacional”
Mangualde Autarca anunciou que vai candidatar certame e reconheceu que
será um processo longo para o qual conta com o apoio da Turismo do Centro

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Abertura da Feira dos Santos mobilizou centenas de convidados
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Catarina Tomás Ferreira

«Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como patri-
mónio nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por
todo o lado em dois dias e meio
e é o espelho da nossa activi-
dade social, cultural, industrial
e empresarial». Foi desta forma
que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justifi-
cou a candidatura da Feira dos
Santos a património nacional.

O certame, que termina hoje,
está a decorrer no centro da ci-
dade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualden-
ses. Para iniciar o processo, que
se prevê «longo», pediu a ajuda
do presidente da Turismo Cen-
tro de Portugal, Pedro Ma-
chado, também  na sessão.

Nas palavras do presidente
da Câmara, «um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levanta-
dos». «É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente», disse, ape-
lando a todos para que façam
da Feira dos Santos «um
grande certame nacional e in-

ternacional».
Por estes dias, o centro da ci-

dade enche-se de stands de ar-
tesanato, de associações e em-
presas do concelho, de feiran-
tes de todo o país, de produtos
locais, de vinhos, de máquinas,
de muita animação e de chei-
ros, com especial destaque
para o cheiro das febras aca-
badas de assar nos muitos gre-
lhadores disponíveis no recinto.
Para a tarde de hoje está reser-
vada a transmissão do pro-
grama da TVI “Somos Portu-
gal”, em directo de Mangualde. 

Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é «o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do conce-

lho». Por isso, quer atrair a diás-
pora e os espanhóis, e nisso, a
linha férrea da Beira Alta e as
obras de melhoramento irão
desempenhar um papel impor-
tante no crescimento do
evento.  

O presidente da Turismo
Centro de Portugal elogiou o
trabalho feito em Mangualde e
afirmou que acredita no poten-
cial dos produtos que estão as-
sociados à Feira dos Santos.  

«Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A diferen-
ciação permite que um conce-
lho, que um território, um des-
tino, se possa distinguir dos
seus pares. E a identidade dos

mangualdenses só se encontra
em Mangualde, e é nessa dife-
rença que assenta a base eco-
nómica e pujante da Feira dos
Santos», defendeu.

De acordo com Pedro Ma-
chado, «a Feira dos Santos pode
ajudar a aumentar a capacidade
de a região Centro se renovar e
até de poder alcançar novos de-
safios», principalmente nesta
que é considerada época baixa. 

Na sua opinião, não é preciso
«andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer gran-
des rasgos de modernidade e
vanguardismo» para ter uma
«feira com tradição e uma feira
contemporânea que tem valor
por si própria».|

Feira dos Santos quer
ser “património nacional”
Mangualde Autarca anunciou que vai candidatar certame e reconheceu que
será um processo longo para o qual conta com o apoio da Turismo do Centro

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Abertura da Feira dos Santos mobilizou, na sexta-feira, centenas de convidados
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Adere-Minho promoveu 
encontro de produtos certificados

Iniciativa decorreu em Mangualde

A 
Adere-Minho pro-
moveu, na passa-
da sexta-feira, o II 
Encontro Nacional 

de Produtos Tradicionais 
Certificados, em Tibaldi-
nho, Alcafache, no Mu-
nicípio de Mangualde, a 
convite daquela Câmara.

A instituição com se-
de em Soutelo, Vila Ver-
de, disse ser «uma honra 
aceitar o desafio do Muni-
cípio de Mangualde» pa-
ra realizar esta iniciativa.

Por seu turno, o verea-
dor de Mangualde João 
Lopes, agradeceu o facto 
de a Adere-Minho ter rea-
lizado um encontro des-
ta importância e dimen-
são numa freguesia com 
tanto património histó-
rico-cultural na área do 
artesanato.

Já o presidente do Mu-
nicípio de Mangualde dis-
se que este encontro só 
fazia sentido realizar-se 
em Tibaldinho, pois foi 
ali que «nasceu o maior 
património cultural que 
precisa ser preservado, 
promovido e valoriza-
do, que é o Bordado de 
Tibaldinho, que só per-
sistiu no tempo graças à 
dedicação incondicional 
das suas artesãs».

O programa desta ini-

Mangualde agradeceu à Adere-Minho a organização do encontro

ciativa contou com as  in-
tervenções de Luís Ro-
cha e Fernando Gaspar, 
do CEARTE, que fizeram 
um balanço da certificação 
dos produtos artesanais 
não alimentares e da im-
portância da obtenção da 
carta de artesão e de UPA.

O produto mais pró-
ximo da certificação é o 
Tapete de Arraiolos de 
Portugal, que foi expli-
cado pela técnica da qua-
lidade da Adere-Minho 
Diana Barbosa. Fernan-
da Pereira, de Mangual-

de, apresentou o Cader-
no de Especificações do 
Bordado de Tibaldinho.

O vereador do Muni-
cípio de Gondomar Car-
los Brás falou da Filigrana 
de Gondomar, da sua im-
portância para economia 
local e nacional, defen-
dendo que «é importante 
certificar para valorizar o 
produto e acabar com as 
“filigranas falsas”». 

A parte da tarde foi de-
dicada aos produtos ali-
mentares certificados, em 
que foi possível perceber 

como elaborar um Ca-
derno de Especificações 
(Graça Ramos, da Portu-
gal à Mão). 

A associação FELBA 
(entidade promotora) 
explicou como se trata 
da certificação da Maçã 
de Esmolfe e da Maçã da 
Beira Alta. 

A Estrelacoop fez uma 
apresentação sobre a certi-
ficação do Queijo da Ser-
ra da Estrela, advertindo 
que «é importante pro-
curar queijo com selo da 
certificação».

D
R

Destaque

A certificação de 

produtos artesanais e 

tradicionais reforça a 

identidade nacional, 

honrando a cultura e o 

legado do passado, mas 

compatibilizando-o 

com os desafios atuais e 

a necessidade contínua 

de melhorar e inovar. 

Só desta forma seremos 

capazes de manter 

uma dinâmica de 

procura que respeite 

o passado mas seja 

capaz de satisfazer 

as necessidades 

e expetativas do 

presente, preparando 

assim um futuro com 

sustentabilidade.

A certificação destes 

produtos, quando 

realizada por uma 

entidade independente 

de quem os produz, dá 

as necessárias garantias 

de imparcialidade 

e isenção aos 

consumidores e 

regulamentadores, 

proporcionando ainda 

a possibilidade de 

registo legal de marca 

própria e distintiva, 

impedindo desta forma 

a concorrência ilícita.

IPAC
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II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais certificados em Tibaldinho
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II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais certificados em Tibaldinho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Novembro de 2016
 
12 Views
 
Realizou-se nesta sexta feira, o II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais certificados em
Tibaldinho.
 
A Adere-Minho aceitou o desafio do Município de Mangualde, para realizar este II ENCONTRO
NACIONAL DE PRODUTOS TRADICIONAIS CERTIFICADOS em Tibaldinho - Alcafache no Município de
Mangualde, contou com o Presidente do Município de Mangualde João Azevedo que referiu, este
encontro só fazia sentido se realizar em Tibaldinho, pois foi aqui que nasceu o maior património
cultural que precisa ser preservado, promovido e valorizado, que é o Bordado de Tibaldinho que só
persistiu no tempo graças à dedicação incondicional das suas artesãs.
 
Num dia muito produtivo, com as intervenções valiosas do CEARTE (Luís Rocha e Fernando Gaspar),
que fizeram um balanço da certificação dos produtos artesanais não alimentares, e da importância da
obtenção da carta de artesão e de UPA.
 
O produto mais próximo da certificação é o Tapete de Arraiolos de Portugal, que foi devidamente
explicado pela Técnica da qualidade da Adere-Minho - Diana Barbosa.
 
O Vereador do Município de Gondomar - Carlos Brás, falou da Filigrana de Gondomar, da sua
importância para economia local e nacional, e por isso é importante certificar para valorizar o produto,
e acabar com as "Filigranas falsas". Foi também apresentado o Caderno de Especificações do Bordado
de Tibaldinho (Fernanda Pereira de Mangualde).
 
A parte da tarde foi dedicada aos produtos alimentares certificados, em que se percebeu como
elaborar um Caderno de Especificações (Graça Ramos da Portugal à mão), e a associação FELBA
(entidade promotora) explicou como se trata da certificação da Maçã de Esmolfe e da Maçã da Beira
Alta. Da parte da Estrelacoop trouxeram uma apresentação clara sobre a certificação do Queijo da
Serra da Estrela, é importante procurar queijo com selo da certificação.
 
Deste encontro sai ainda uma nota importante por parte do IPAC:
 
A certificação de produtos artesanais e tradicionais reforça a identidade nacional, honrando a cultura e
o legado do passado, mas compatibilizando-o com os desafios atuais e a necessidade contínua de
melhorar e inovar. Só desta forma seremos capazes de manter uma dinâmica de procura que respeite
o passado mas seja capaz de satisfazer as necessidades e expectativas do presente, preparando assim
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um futuro com sustentabilidade.
 
A certificação destes produtos, quando realizada por uma entidade independente de quem os produz,
dá as necessárias garantias de imparcialidade e isenção aos consumidores e regulamentadores,
proporcionando ainda (consoante os casos) a possibilidade de registo legal de marca própria e
distintiva, impedindo desta forma a concorrência (ilícita) de quem não tem o necessário histórico,
tradição ou aptidões para produzir com a qualidade desejada os produtos certificados.
 
A certificação é também uma atividade indispensável quando é necessário separar o trigo do joio, ou
seja, defender e assegurar a qualidade e consistência do produto, de modo a que o seu bom nome e
reputação sejam protegidos, enaltecidos e reconhecidos de forma sistemática e imediata pelos
consumidores. A ausência de uma certificação competente proporciona um ambiente em que a
competição se faz apenas pelo preço, e não respeitando um nível de qualidade mínimo, o que
inevitavelmente produzirá uma perca contínua de qualidade e o consequente desinteresse dos
consumidores por um produto de qualidade incerta, decrescente e variável.
 
Finalizou este encontro o Sr. Vereador de Mangualde Dr. João Lopes, que agradeceu o facto de Adere-
Minho ter aceite realizar um encontro desta importância e dimensão numa Freguesia com tanto
histórico cultural na área do artesanato.
 
Por:Adere-Minho
 
6 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Feira dos Santos em Mangualde
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País
 
Feira dos Santos em Mangualde
 
06.11.2016 15h00
 
É uma tradição com mais de 300 anos. A Feira dos Santos está, este fim de semana, nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade. Mas as mais procuradas são as das febras de porco.
 
06.11.2016 15h00
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New Articles
 
Feira dos Santos em Mangualde
 
06.11.2016 15h00
 
É uma tradição com mais de 300 anos. A Feira dos Santos está, este fim de semana, nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade. Mas as mais procuradas são as das febras de porco.
 
06.11.2016 15h00
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Leituras Enfeitiçadas em Mangualde
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De forma a promover a leitura e celebrar o Halloween, a Câmara Municipal de Mangualde promove
uma noite de  Leituras Enfeitiçadas . Assim, na noite de 31 de Outubro, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves acolhe mais uma edição desta iniciativa mágica dirigida a crianças com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos, acompanhadas pelos pais.
 
Esta actividade de promoção da leitura a partir do tema do Halloween contará com diversas
iniciativas: contos, disfarces, danças, magias e outros jogos e diversões. As Bruxas, que povoam o
mundo dos contos da literatura infantil, também caracterizam actualmente esta festividade, pelo que
nessa noite não faltarão leituras enfeitiçadas, disfarces e bruxarias inofensivas. De realçar também
que irá decorrer o concurso de escrita e expressão plástica e a exposição de trabalhos, alusivos à
temática em questão, desenvolvidos pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
O Halloween, evento tradicional e cultural dos países anglo-saxónicos que remonta às tradições dos
povos que habitaram a Gália e as ilhas da Grã- Bretanha entre os anos 600 a.C. e 800 d.C..,
popularizou-se nos Estados Unidos com as famosas abóboras e a frase "Gostosuras ou Travessuras".
 
22 Outubro, 2012 |Autor:
 
ViseuMais
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Feira dos Santos em Mangualde

http://www.pt.cision.com/s/?l=5f73e9e1

 
É uma tradição com mais de 300 anos. Este fim de semana, a Feira dos Santos está nas ruas de
Mangualde com mais de 300 feirantes e expositores. Vende-se um pouco de tudo nas tendas
instaladas no centro da cidade, mas as mais procuradas são as das febras de porco.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2016-11-06 19:28
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
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"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
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"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional. O certame,
que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João Azevedo
divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo", pediu a
ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na sessão.
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
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"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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ESPECIAL FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE)

Feira dos Santos q
para ser património
Mangualde Presidente da Câmara de Mangualde anunciou qu
e reconheceu que será um processo longo, para o qual conta 
Catarina Tomás Ferreira

“Iremos pedir a certificação da
Feira dos Santos como patri-
mónio nacional. A certificação
da Feira dos Santos é hoje uma
obrigação porque hoje tem
qualidade, tem competência,
resume um sector económico
e social que se dispersa por
todo o lado em dois dias e
meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, in-
dustrial e empresarial”. Foi
desta forma que o presidente
da Câmara de Mangualde
anunciou e justificou a candi-
datura da Feira dos Santos a
património nacional.

O certame, que terminou on-
tem, decorreu no centro da ci-
dade desde sexta-feira, dia em
que João Azevedo divulgou
esta vontade aos mangualden-
ses. Para iniciar o processo,
que se prevê “longo”, pediu a
ajuda do presidente da Tu-
rismo Centro de Portugal, Pe-
dro Machado, também pre-
sente na sessão.

Nas palavras do presidente
da Câmara, “um verdadeiro
mangualdense quando fala da
Feira dos Santos fica com os
pelos do corpo todos levanta-
dos”. “É essa a nossa marca, é
por isso que devemos fazer
tudo, em conjunto, para que
Mangualde seja mais forte e
mais competente. E farei tudo
o que estiver ao meu alcance
para defender os interesses do
concelho e dos cidadãos”, ga-
rantiu, apelando a todos para
que façam da Feira dos Santos
“um grande certame nacional

e internacional”.
O centro da cidade encheu-

-se de stands de artesanato, de
associações e empresas do
concelho, de feirantes de todo
o país, de produtos locais, de
vinhos, de máquinas, de muita
animação e de cheiros, com
especial destaque para o
cheiro das febras acabadas de
assar nos muitos grelhadores
disponíveis no recinto. 

Feira “pujante e corajosa”
Para o futuro, João Azevedo

quer uma feira “pujante, cora-
josa, competente e segura”. “Te-
nho uma esperança enorme no
futuro. Tenho um entusiasmo
sem limites acreditando que
Mangualde é um concelho que
tem razões para ser um conce-
lho de futuro”, sublinhou.

Segundo o autarca, a Feira
dos Santos é “o projecto mais
importante na caminhada no
desenvolvimento do concelho”.
Por isso, quer atrair a diáspora
e os espanhóis, e nisso, a linha
férrea da Beira Alta e as obras

João Azevedo referiu que a Feira dos Santos “é o projecto mais importan
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FEIRA DOS SANTOS (MANGUALDE) ESPECIAL

de melhoramento irão desem-
penhar um papel importante
no crescimento do evento.  

Ao contrário do que aconte-
cia há alguns anos, em que a
feira era “fechada e sem capa-
cidade para receber pessoas”,
agora é um certame “de quali-
dade”, que “não é copiável,
nem copia ninguém”. “Tem
uma identidade própria das
pessoas de Mangualde, que
são pessoas que sabem rece-
ber muito bem”, concluiu.

João Azevedo acredita que o

evento será favorecido com a
regeneração urbana, futura-
mente levada a cabo pelo mu-
nicípio. “Quando tivermos es-
paço mais qualificado, espaço
melhorado, pracetas mais bem
desenhadas, a Feira dos Santos
ainda vai ser melhor porque
vai ter mais qualidade dentro
da nossa cidade”, previu.

Este ano, a lotação esteve
completamente esgotada, com
mais de 300 expositores de
todo o país, pelo que a amplia-
ção do espaço será, futura-

mente, resolvida com as “tais
instalações públicas, a tal mo-
dernidade da cidade para que
as pessoas possam vir mais ve-
zes a Mangualde”.

Evento ajuda região 
Centro a renovar-se

O presidente da Turismo
Centro de Portugal elogiou o
trabalho feito em Mangualde
e afirmou que acredita no po-
tencial dos produtos que estão
associados à Feira dos Santos.  

“Os produtos endógenos e o
sector primário são a base para
a actividade turística. A dife-
renciação permite que um
concelho, que um território,
um destino, se possa distinguir
dos seus pares. E a identidade
dos mangualdenses só se en-
contra em Mangualde, e é
nessa diferença que assenta a
base económica e pujante da
Feira dos Santos”, defendeu.

De acordo com Pedro Ma-
chado, “a Feira dos Santos
pode ajudar a aumentar a ca-
pacidade de a região Centro se
renovar e até de poder alcan-
çar novos desafios”, principal-
mente nesta que é considerada
época baixa. “Uma região
unida e coesa é muito  mais
forte do que uma cidade ou
um município isoladamente”,
frisou.

Na sua opinião, não é preciso
“andar a imitar outras feiras ou
outros eventos ou a trazer
grandes rasgos de moderni-
dade e vanguardismo” para ter
uma “feira com tradição e uma
feira contemporânea que tem
valor por si própria”. �

quer certificação
o nacional

ue irá candidatar o certame a património nacional 
com a ajuda da Turismo Centro de Portugal

nte na caminhada no desenvolvimento do concelho”

FOTOS: RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT
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Presidente da Câmara de Mangualde anunciou
que irá candidatar o certame a património
nacional e reconheceu que será um processo
longo, para o qual conta com a ajuda da
Turismo Centro de Portugal Páginas 12 e 13

Autarquia quer
Feira dos Santos
como património
nacional
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Feira dos Santos quer certificação para ser património nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12186

 
"Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial". Foi desta forma que o presidente da Câmara de
Mangualde anunciou e justificou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
O certame, que terminou ontem, decorreu no centro da cidade desde sexta-feira, dia em que João
Azevedo divulgou esta vontade aos mangualdenses. Para iniciar o processo, que se prevê "longo",
pediu a ajuda do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, também presente na
sessão.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde fez balanço do DECIF no concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: Sofia Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21764

 
Mangualde fez balanço do DECIF no concelho
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
7 de Novembro de 2016
 
30 Views
 
No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou uma reunião de avaliação e de balanço do
Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no concelho. A reunião, que decorreu no
quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi presidida pelo presidente da Câmara,
João Azevedo, e pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. A sessão contou
ainda com a presença do presidente da direção dos BVM, João Soares, do Comandante dos BVM,
Carlos Carvalho, do Comandante do Destacamento Territorial de Mangualde, Capitão Lopes, do
responsável pelo Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA - 2º Sargento Aguiar, do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José Tomás, do Chefe do Agrupamento
299 do Corpo Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos presidentes da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias de Tavares, nomeadamente, Bernardino
Azevedo e Alexandre Constantino.
 
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital que a autarquia tem investido na área da proteção
civil, nomeadamente na prevenção e combate a incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição do
risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação
de caminhos florestais e a gestão das faixas de gestão de combustível' são alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado com as instalações dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe
nos vários agentes da proteção civil do concelho'.
 
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR, PROTEÇÃO
CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL.
 
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma breve resenha histórica, proferida pelo
presidente da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os intervenientes participaram numa visita
guiada pelas instalações, que permitiu conhecer as principais valências, com especial destaque para
Base de Apoio Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação, nos domínios dos fogos
industriais, urbanos e florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação de três sessões, proferidas
pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2º Sargento Aguiar da GNR/SEPNA e
pelo Adjunto de Comando, Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes ficaram a conhecer melhor o
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risco de incêndio florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos últimos anos. Deu-se ainda a
conhecer a atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia e o investimento executado
em planeamento e prevenção estrutural de DFCI. A GNR/SEPNA apresentou os dados relativos às
ocorrências do último ano, nomeadamente, às causas e contexto das ignições, e divulgou todo o
trabalho de sensibilização, fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua missão. Na última
sessão, os Bombeiros Voluntários de Mangualde apresentaram a constituição do corpo de bombeiros,
os meios que têm ao dispor, as suas valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de
intervenção e as estatísticas da sua atividade.
 
Por:Mun. Mangualde
 
7 de Novembro de 2016
 
Sofia Pacheco
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Vem correr por Mondego!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: Mais Superior Online Autores: Mariana Ginginha

URL:http://www.maissuperior.com/2016/11/07/vem-correr-mondego/

 
Gostas de fazer exercício ao ar livre e de descobrir mil e um recantos de Portugal? Participa na 3ª
edição do Trail Aldeias do Mondego!
 
No dia 19 de novembro, esta prova vai dar-te a escolher entre três percursos, cada um com diferentes
dificuldades: Um trail longo com 42 quilómetros; um curto de 21 quilómetros, ou uma caminhada de
10 quilómetros.
 
E o melhor é que, durante a realização deste trail, os mais curiosos vão ter a oportunidade de admirar
a paisagens únicas Serra da Estrela, bem como conhecer as várias aldeias típicas e zonas históricas da
região de Viseu. A corrida vai começar junto à Câmara Municipal de Mangualde, pelas 9h30, e vai
terminar na Aldeia Abrunhos de Mato.
 
O trail longo custa 15 euros, o curto 13 euros, e a caminhada 5 euros. Com o almoço, o preço acresce
5 euros.
 
Podes inscrever-te aqui online, individualmente ou em equipas, até dia 15 de novembro.
 
[Fonte: Nit]
 
Partilhar
 
Facebook
 
Twitter
 
Mon, 07 Nov 2016 22:00:25 +0100
 
Mariana Ginginha
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Mangualde faz balanço do Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b51664e8

 
No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou uma reunião de avaliação e de balanço do
Dispositivo Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no concelho. A reunião, que decorreu no
quartel do Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi presidida pelo presidente da Câmara,
João Azevedo, e pelo Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes. A sessão contou
ainda com a presença do presidente da direção dos BVM, João Soares, do Comandante dos BVM,
Carlos Carvalho, do Comandante do Destacamento Territorial de Mangualde, Capitão Lopes, do
responsável pelo Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA - 2º Sargento Aguiar, do Provedor da
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José Tomás, do Chefe do Agrupamento
299 do Corpo Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos presidentes da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias de Tavares, nomeadamente, Bernardino
Azevedo e Alexandre Constantino.
 
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital que a autarquia tem investido na área da proteção
civil, nomeadamente na prevenção e combate a incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição do
risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação
de caminhos florestais e a gestão das faixas de gestão de combustível' são alguns dos exemplos
apresentados por João Azevedo para reforçar a ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado com as instalações dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe
nos vários agentes da proteção civil do concelho'.
 
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR, PROTEÇÃO
CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE PROTEÇÃO CIVIL.
 
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma breve resenha histórica, proferida pelo
presidente da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os intervenientes participaram numa visita
guiada pelas instalações, que permitiu conhecer as principais valências, com especial destaque para
Base de Apoio Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação, nos domínios dos fogos
industriais, urbanos e florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação de três sessões, proferidas
pelo técnico do Gabinete Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2º Sargento Aguiar da GNR/SEPNA e
pelo Adjunto de Comando, Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes ficaram a conhecer melhor o
risco de incêndio florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos últimos anos. Deu-se ainda a
conhecer a atividade do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia e o investimento executado
em planeamento e prevenção estrutural de DFCI. A GNR/SEPNA apresentou os dados relativos às
ocorrências do último ano, nomeadamente, às causas e contexto das ignições, e divulgou todo o
trabalho de sensibilização, fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua missão. Na última
sessão, os Bombeiros Voluntários de Mangualde apresentaram a constituição do corpo de bombeiros,
os meios que têm ao dispor, as suas valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de
intervenção e as estatísticas da sua atividade.
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Trail Aldeias do Mondego: corra entre aldeias típicas e zonas históricas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: NiT New in Town Online

URL:http://nit.pt/article/trail-aldeias-do-mondego-corra-aldeias

 
A prova é dia 19 de novembro e a equipa com maior número de atletas ganha um leitão assado. Vem
aí a 3.ª edição do Trail Aldeias do Mondego
 
Para participar na 3.ª edição do Trail Aldeias do Mondego, a 19 de novembro, há três opções, com
níveis de dificuldade distintos: ou participa num trail longo de 42 quilómetros, no curto de 21
quilómetros, ou na caminhada de dez quilómetros. Pode participar individualmente ou em grupo. Para
quem quiser formar uma equipa, há uma recompensa: um leitão assado.
 
O ponto de partida está marcado para as 9h30, junto à Câmara Municipal de Mangualde, no distrito de
Viseu. Já a meta fica na Aldeia Abrunhos de Mato, local onde estará a ser servido um almoço para
participantes e não participantes. Entre estes dois momentos, no decorrer das provas, os participantes
vão passar por várias aldeias típicas da região, zonas históricas e em alguns troços vão poder ter a
Serra da Estrela como pano de fundo.
 
As inscrições devem ser feitas online, individualmente ou em equipas, até 15 de novembro. O trail
longo tem o valor de 15 euros, o curto de 13EUR e a caminhada de 5EUR. Para quem quiser participar
no almoço, acresce-se o valor de 5EUR.
 
07 de novembro de 2016
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´II Antologia Poética´ dos Poetas da Diáspora lançado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b1674013

 
Mangualde acolheu o lançamento do livro 'II Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco
poemas de autoria da mangualdense Naria Radatos (Ana Fernandes). Recolher poesias de autores da
Diáspora foi o principal objectivo da criação desta antologia. A sessão realizou-se na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves e contou com a presença da poetisa e do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Natural de Mangualde, Ana Fernandes (Naria Radatos) frequenta actualmente o 1° ano do ensino
superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta, terminou o curso Geral de Formação
Feminina, e frequentou a Alliance Française durante três anos, concluindo o 5º Ano desta Instituição.
Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela escrita e pelas actividades culturais. Ao longo da
sua escolaridade participou em vários concursos literários, promovidos quer pela escola quer pela
comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de Mangualde e ao grupo Cultural e
Recreativo de Abrunhosa do Mato. Aos 17 anos ganhou o primeiro prémio da revista Maria na rúbrica
de produção escrita "A minha vida dava um filme." Durante dez anos trabalhou na empresa Malhacila-
Fábrica de Malhas, Lda. onde desempenhou diversas funções administrativas. Com o marido emigrado
em França, aos 30 anos decidiu deixar as suas conquistas e alguns sonhos e enveredar na aventura da
emigração. Sempre ávida do saber fez variadas formações profissionais, aperfeiçoando a língua
francesa que já dominava fluentemente. Colaborou com alguns artigos no jornal O Alvaranense de
Viana do Castelo e já em França no jornal Portugal no Coração. Alguns dos seus poemas foram
publicados no jornal Notícias da Beira com o qual ainda colabora actualmente. É também colaboradora
do jornal O Renascimento, de Mangualde e do lusoInfo de Paris. Exerce, ainda, as funções de revisora
e tradutora.
 
Obras onde participou:
 
. "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - Abril 2016.
 
. Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimónia de lançamento- 23 de Outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
 
. "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
 
. A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
 
7 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Mangualde recebeu Circuito Municipal de Escolas de Natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-11-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6d933a7

 
As Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
da temporada 2016/17. Esta concentração contou com aproximadamente 300 participantes, entre
nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a presença do vice-presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
 
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
 
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respectivos escalões.
 
7 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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VILA VERDE
| Redacção | 

A Adere-Minho vai certificar
os Tapetes de Arraiolos e o
Bordado de Tibaldinho, no con-
celho de Amares.

O anúncio foi feito durante o
II Encontro Nacional de Produ-
tos  Tradicionais Certificados
em Tibaldinho - Alcafache que
a Adere- Minho realizou em Al-
cafache, no concelho de Man-
gualde. O desafio de organizar
o encontro foi lançado pelo mu-
nicípio de Mangualde.

Um dos pontos altos do en-
contro  foi a apresentação do
Tapete de Arraiolos de Portugal
como produto tradicional mais
próximo da certificação. A ex-
plicação foi dada pela técnica
da qualidade da Adere- Minho,
Diana Barbosa.

O encontro incluiu ainda um
balanço da certificação de pro-
dutos artesanais não alimenta-
res  e abordou a importância da
obtenção da carta de artesão.

O vereador do município de
Gondomar, Carlos Brás, falou
da Filigrana de Gondomar, da
sua importância para economia
local e nacional, e por isso é
importante certificar para valo-
rizar o produto, e acabar com as
‘Filigranas falsas’. Foi também
apresentado o Caderno de Es-
pecificações do Bordado de Ti-
baldinho (Fernanda Pereira de
Mangualde).

A certificação de produtos ar-
tesanais e  tradicionais como
reforço da identidade nacional,
ligando à necessidade de inova-
ção foi outro dos assuntos abor-
dados no evento.

O IPAC (Instituto Português
de Acreditação) concluiu que a
certificação é uma actividade
indispensável quando é neces-
sário defender e assegurar a
qualidade e consistência do
produto. A ausência de certifi-
cação, alerta o instituto, produz
perda de qualidade e conse-
quente desinteresse do consu-
midor.

II Encontro Nacional de Produtos Tradicionais Certificados

Adere-Minho certifica
tapetes de Arraiolos

DR

Teresa Costa, da Adere-Minho, falou sobre importância da certificação
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Feira dos Santos com
“feedback espectacular”
Balanço Com mais de 300 expositores, certame é “a maior feira de Inverno” 
diz presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo
José Fonseca

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
mostrou-se ontem muito sa-
tisfeito com a forma como de-
correu a Feira dos Santos. Em
declarações ao nosso Jornal, o
autarca fez um balanço muito
positivo do certame, expli-
cando que recebeu um “feed-
back espectacular por parte
das pessoas” que visitaram a
cidade durante o fim-de-se-
mana.

“Foi um certame fantástico,
com uma grande qualidade”,
sublinhou, dando os parabéns
aos comerciantes, às associa-
ções, à segurança e à equipa
da Câmara de Mangualde pela
forma como decorreu a feira.
“No que diz respeito à adesão,
o destaque vai para o do-
mingo, graças às excelentes
condições meteorológicas re-
gistadas, que levaram muitas
pessoas à rua”, adiantou o edil,
destacando ainda as 400 pes-
soas que marcaram presença
na sessão de abertura do cer-
tame, realizada na sexta-feira
à noite.

Regressar ao centro da 
cidade foi importante

João Azevedo admitiu que a
decisão de fazer regressar a
Feira dos Santos ao centro da
cidade, depois de várias edi-
ções levadas a cabo na Avenida
Nossa Senhora do Castelo, foi
essencial para o sucesso de
uma feira que promove as tra-
dições, ao mesmo tempo que
mostra também a moderni-

dade de um concelho. “O cer-
tame é a radiografia de toda a
comunidade económica, social
e cultural do concelhos. Todos
os actores estiveram presentes,
sem esquecer aqueles que vie-
ram de fora”, referiu.

“Actualmente, temos uma
feira com mais de 300 exposi-
tores, com os lojistas a apro-
veitarem também para terem
as portas abertas. Não sou só
eu que digo: a Feira dos Santos
é o maior certame de Inverno
do país”, garantiu o autarca, as-
segurando que no futuro irá
manter-se a aposta na promo-
ção do sector agrícola e no sec-
tor automóvel. 

“Por um lado temos os pro-
dutos da terra como o mel, o
azeite, o vinho, os frutos secos,
a fileira do leite e os frutos ver-
melhos. Do outro lado temos
a produção automóvel e a lo-
gística – o transporte. Aposta-
mos em ambos os sectores e
em ambos iremos ter em breve
novos investimentos no con-
celho”, revelou. 

Certificação permite
‘upgrade’ qualitativo

Quanto ao anúncio de que-
rer candidatar a Feira dos San-
tos a património nacional, feito
durante a sessão de abertura,
na passada sexta-feira, o pre-

sidente da Câmara de Man-
gualde explicou que se trata de
um processo que levará dois
ou três anos a ser concluído, já
que é preciso cumprir diversos
passos. Para já, irão ser feitos
contactos com o Ministério da
Cultura. 

“Trata-se de um passo lógico,
quando o nosso grande objec-
tivo para este certame é cami-
nhar para a excelência. A ‘cer-
tificação’ da Feira dos Santos
permitirá um ‘upgrade’ da qua-
lidade do evento. É um sinal
claro da nossa vontade de me-
lhorar cada vez mais a feira,
sem esquecer as suas raízes e
as suas tradições”, finalizou. |

Feira dos Santos registou enchente no domingo passado

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
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O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal,
Carlos Alberto Fernandes, efectuou uma visita ao con-
celho de Mangualde para acompanhar a evolução de algu-
mas obras e para avaliar a intervenção na Estação
Internacional de Caminhos-de-Ferro de Mangualde. Para
o efeito, foi acompanhado pelo presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo. Visitaram também as obras de
repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a Nelas, e
da EN 232, que liga Mangualde a Gouveia. FOTO: DR

Infraestruturas de Portugal 
visitou obras no concelho
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Prevenção dos incêndios
tem feito a diferença

AVALIAÇÃO O quartel dos
Bombeiros de Mangualde re-
cebeu uma reunião de avalia-
ção e balanço do Dispositivo
Especial de Combate a Incên-
dios Florestais (DECOF) no
concelho, que foi presidida por
João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, e por
Jorge Gomes, secretário de Es-
tado da Administração Interna.
No encontro estiveram tam-
bém presentes representantes
de outras entidades responsá-
veis pela protecção civil do
concelho. 

Segundo João Azevedo, “o
esforço e o capital que a au-
tarquia tem investido na área
da protecção civil, nomeada-
mente na prevenção e com-
bate a incêndios, tem feito toda
a diferença na diminuição do
risco no concelho”. “A manu-
tenção de uma equipa de sa-
padores florestais, a abertura
e a beneficiação de caminhos

florestais e a gestão das faixas
de gestão de combustível” fo-
ram alguns dos exemplos
apresentados por João Aze-
vedo para reforçar a ideia de
que “a prevenção e o combate
têm de estar presentes de Ja-
neiro a Dezembro e não ape-
nas no período crítico”. “O ob-
jectivo para o futuro é ter um
projecto ainda mais alargado
na área da Protecção Civil mu-
nicipal”, adiantou o autarca.

O secretário de Estado mos-
trou-se bastante agradado
com as instalações dos Bom-
beiros Voluntários de Man-
gualde e realçou “o profissio-
nalismo e a coordenação que
existe nos vários agentes da
protecção civil do concelho”.

Jorge Gomes teve a oportu-
nidade de visitar o quartel, co-
nhecer as valências da corpo-
ração, os meios que têm ao dis-
por e as estatísticas da sua ac-
tividade. |

Responsáveis da protecção civil estiveram reunidos
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Feira dos Santos com "feedback espectacular"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12225

 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se ontem muito satisfeito com a forma
como decorreu a Feira dos Santos. Em declarações ao nosso Jornal, o autarca fez um balanço muito
positivo do certame, explicando que recebeu um "feedback espectacular por parte das pessoas" que
visitaram a cidade durante o fim-de-semana.
 
Foto: Rui da Cruz/PressCentro.pt
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Arraiolos, Tibaldinho, Gondomar, Ovar, Serra Estrela, Esmolfe
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Produtos certificados, discutidos em Mangualde: Arraiolos, Tibaldinho, Gondomar, Ovar, Serra Estrela,
Esmolfe
 
2016-11-07
 
O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu na passada sexta-feira, 4
de novembro, o II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere-Minho e contou com a
participação de cerca de 70 pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos
temas abordados.
 
Na sessão de abertura João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, falou da
importância da certificação para o Município de Mangualde salientando que 'a certificação dos produtos
'é uma garantia de valor acrescentado aos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o processo de
certificação, embora nem sempre simples, é um processo que vale a pena levar a cabo e que traz
investimento ao concelho, uma vez que a qualidade dos produtos é garantida e a continuidade de uma
tradição diferenciadora é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima Alves, Membro da Direção da
Adere-Minho reforçou a importância da troca de experiências na área da certificação de produtos.
 
A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão, em conjunto, dos produtos
alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais. Foram
apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado e daqueles que querem
certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Arraiolos de Portugal, Bordado de
Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe
e Maça da Beira Alta.
 
2016-11-07
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Misericórdia de Mangualde presente na Feira dos Santos
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Misericórdia de Mangualde presente na Feira dos Santos
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
8 de Novembro de 2016
 
165 Views
 
Nos dias 5 e 6 de Novembro, a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde esteve presente na Feira dos
Santos 2016 com um espaço de comes e bebes, onde foram servidas as melhores iguarias desta Feira
secular.
 
Ao longo dos dois dias, o espaço da Misericórdia de Mangualde recebeu cerca de meio milhar de
pessoas e serviu mais de 400 refeições, números estes que atestam, de forma inequívoca, os
excelentes resultados da participação da Misericórdia de Mangualde neste Certame.
 
Segundo o Provedor, José Tomás "a participação da Misericórdia de Mangualde nesta Feira Anual, com
um espaço de comes e bebes, decorreu de forma exemplar e revelou mais uma vez a grande
capacidades da Instituição em se adaptar a diferentes formas de servir, neste caso com o objetivo de
angariar fundos para ajudar a sua missão no apoio aos mais carenciados".
 
Fazendo uma referência à História, o provedor salientou que "os quatro séculos de história da
Misericórdia de Mangualde conferem-lhe a particularidade de ser a Instituição do nosso Conselho que
acompanhou toda a evolução desta Feira, desde a sua origem no século XVII, até aos dias de hoje. Ao
longo destes quatro séculos, a Misericórdia de Mangualde, através da ação dos seus provedores,
contribuiu de forma muito significativa para o desenvolvimento deste grande certame, razão pela qual
faz todo o sentido regressarmos à participação na Feira, quer neste formato tão genuíno, ligado aos
comes e bebes, ou noutros que venhamos a entender por convenientes".
 
Durante este fim de semana foram muitas as manifestações de apreço, satisfação e agradecimento de
todos os que que visitaram o espaço da Misericórdia.
 
A participação da Misericórdia de Mangualde na Feira dos Santos de 2016 e os bons resultados
conseguidos deve-se exclusivamente ao empenho extraordinário e absolutamente voluntário de várias
colaboradoras da Instituição,a quem deixam um profundo agradecimento, com a convicção de que
para o ano voltarão a participar.
 
Por:SCMM
 
8 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Produtos Tradicionais Certificados discustidos em Mangualde
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O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu na passada sexta-feira, 4
de novembro, o II Encontro Nacional dos Produtos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere-Minho e contou com a
participação de cerca de 70 pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos
temas abordados.
 
Na sessão de abertura João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, falou da
importância da certificação para o Município de Mangualde salientando que 'a certificação dos produtos
'é uma garantia de valor acrescentado aos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o processo de
certificação, embora nem sempre simples, é um processo que vale a pena levar a cabo e que traz
investimento ao concelho, uma vez que a qualidade dos produtos é garantida e a continuidade de uma
tradição diferenciadora é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima Alves, Membro da Direção da
Adere-Minho reforçou a importância da troca de experiências na área da certificação de produtos.
 
A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão em conjunto dos produtos
alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradicionais. Foram
apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado e daqueles que querem
certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Arraiolos de Portugal, Bordado de
Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe
e Maça da Beira Alta.
 
7 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Milhares de pessoas na Feira dos Santos em Mangualde
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Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial  - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
 
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
NOVAS DINÂMICAS COMO
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A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
 
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
 
8 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Milhares de pessoas na Feira dos Santos de Mangualde
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Milhares de pessoas na Feira dos Santos de Mangualde
 
2016-11-09
 
Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial  - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
 
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
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Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
NOVAS DINÂMICAS COMO
 
A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
 
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
 
2016-11-09
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Bandeirantes em Perigo encheu Mangualde de suspense
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=529a72ba

 
Esta semana a Câmara Municipal de Mangualde destaca um filme que encheu Mangualde de suspense:
'Bandeirantes em Perigo'. A peça 'Aconteceu no Cineteatro há 52 anos', tendo sido exibida
originalmente no dia 8 de novembro de 1964. Um filme emocionante e explosivo que conta com a
participação de Keith Larsen, Buddy Ebsen, Don Burnett, Taina Elg e Patrick Macnee.
 
A peça integra a campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida semanalmente pela autarquia
mangualdense.
 
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR
 
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas
companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui
também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
 
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
8 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Milhares de pessoas na
 Feira dos Santos em
 Mangualde
 Presidente João Azevedo quer Feira dos Santos certificada como "património nacional"
  Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional", disse o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo na abertura da feira e continuou: "A certificação da
Feira dos Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um
sector económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial .
 Milhares de pessoas visitaram no último fim-de-semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos
Santos de Mangualde, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, num certame que decorreu no
centro da cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade  e que contou, ainda, com o apoio da
Associação de Desenvolvimento do Dão.
 A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro,
sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
 Um certame com três séculos e um marco a nível nacional
 Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários sectores de actividade com vários momentos dedicados
a cada um deles.
 Dar a conhecer o que de melhor se faz no concelho foi um dos objectivos
 Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os sectores de
actividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
 As artes também não foram esquecidas e neste contexto decorreu: o II Encontro Nacional de
Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de Artesanato Nacional, e as
actividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda possível visitar o Espaço Recordação
Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
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 Novas dinâmicas como a Dão Wine Party e os showcookings com enorme adesão
 A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 Animangualde com muita diversão
 "Somos Portugal": TVI em directo de Mangualde
 Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projecto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas artérias da cidade. Actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e muitos grupos de
Concertinas, foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram as ruas.
 O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI "Somos Portugal", em
directo de Mangualde.
 Próximo
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Contracanto apresenta
musical no Centro Cultural
CARREGAL DO SAL O Cen-
tro Cultural de Carregal do Sal
vai receber mais um musical
apresentado pela Contracanto
– Associação Cultural.

Com encenação de António
Leal e texto de Sandra Viegas
Leal, a partir da imortal obra
poética de Zeca Afonso, “Con-
tracanto – Do outro lado do
mar” conta com um elenco de
luxo – José Raposo, Sissi Mar-
tins, Ruben Madureira, Joana
Leal, Carlos Martins e Os Con-
tracantos.

O musical sobe ao palco no
Centro Cultural de Carregal do
Sal, nos dias 22, 23, 29 e 30 de
Dezembro e 6, 7 e 8 de Janeiro
de 2017, acompanha a juven-
tude difícil e amargurada de
Fernando (soldado na Guerra
Colonial), Mário (jovem emi-
grado em França), Laura (mu-
lher de Fernando) e Conceição
(mulher de Mário), num tempo
em que Portugal sufoca de tris-

teza entre o vazio deixado pe-
los homens enviados para a
guerra e o vazio dos homens
fugidos da ditadura de Salazar.
A amargura faz-se de saudade,
angústia, desespero e fome.

A esperança chega com uma
geração nova, conquistada em
Abril, e em quem se depositam
as expectativas de um país in-
teiro. Hoje, com os pés mais
assentes na terra, Portugal já
não rasga os mesmos sorrisos
que Abril conquistou, mas
também já não mergulha na
depressão sem rumo.

É o país despertado, con-
frontado com os seus erros,
decidido a não os repetir.

Os bilhetes podem ser reser-
vados através do contacto com
a Contracanto, a Câmara Mu-
nicipal de Carregal do Sal, as
Bibliotecas Municipais de Ne-
las e de Mangualde e ainda a
Papelaria Documentius, em
Carregal do Sal. |
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Decorreu durante o passado fim-de-semana, em Mangualde, mais uma edição da Feira dos
recebeu a visita de milhares de pessoas. A sessão de abertura contou com a presença de quatro 
teve como convidado Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal.

Joaquim Bonifácio e Clara Bonifácio

José Junqueiro e Maria Jacinta

João Azevedo Pedro Machado

Fatima Fraga e A

Sessão de abertura contou com a presença de 400 pessoas

Milhares de 
foram à Feira do

Inês Coelho e Maria José Coelho
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 Santos, um certame que
centenas de pessoas e

FOTOS RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

Ana Pinheiro José Manuel Ferreira  e Emanuel Ribeiro Eduardo Costa, Abílio Azevedo e Joaquim Coelho

Luís Caetano, Adriana Rodrigues, José Morgado e Nuno Martinho

Ricardo Lopes,Acácio Pinto. Neuza Carvalho, Marco Almeida e Bruno Pereira 

José Ernesto Silva, Francisco Carvalho e António Barreiros

pessoasI
s SantosI
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Antonio José, Alice Valente, Paulo Ferreira e José Manuel

António Silva, Joaquim Barbosa, Daniel Nobre e Paulo Loureiro 

Paulo Fereira , José Batista e José Pereira

Idálio Silva, José Armando, António José, José Manuel
e Alice ValenteJaime Catarino e Paulo Ferreira

José Batista, António Manuel e Alberto Henriques José Manuel Batista no uso da palavra Jantar foi muito participado

Maria João Farreca e Alice Valente

Miguel Maia, João Maia e André Alexandrino receberam prémio

A União de Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães organizou a IV Gala de Mérito onde reconheceu 
a importância decisiva de empresas regionais e até de contexto nacional, de associações e organizações sociais e desportivas 
e de personalidades por contribuírem para a promoção de uma região e do bem-estar das suas gentes. 

Gala de MéritoI
Iem Oliveira de FradesI

Equipa de futsal feminino do Oliveira de Frades premiada

FOTOS DR

Alberto Henriques e Paulo Ferreira 
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Pedro Machado e João Azevedo

Elisio Oliveira José Maria

João Pedro Cruz e Sandra Cruz 

João Lopes e dois membros da delegação Puy en Vellay, cidade 
geminada com Mangualde
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A Comunidade
Intermunicipal (CIM)
Viseu Dão Lafões subme-
teu recentemente a fundos
comunitários uma candi-
datura com o objetivo de
implementar uma rede de
programação cultural.

A candidatura, desig-
nada “Rede Cultural Viseu
Dão Lafões”, foi submeti-
da, no âmbito do Progra-
ma Operacional Regional
do Centro – Centro 2020
apresentada fora do Pac-
to para o Desenvolvimen-
to e Coesão Territorial,
cujo investimento elegível
ronda os 1,3 milhões de
euros e tem um fundo co-
munitário associado de
1,1 milhões de euros.

A intenção de subme-
ter a fundos comunitários
a referida candidatura foi
apresentada no edifício –
Oficina Artes Criativas –
antigo Cine-Tejá e contou
com a representação de
várias entidades. A CIM
Viseu Dão Lafões esteve
representada através do
seu presidente, José Mor-
gado e o secretário exe-
cutivo, Nuno Martinho. O
primeiro assinalou o sen-
tido de convergência de
todos os municípios nes-
te plano, cabendo ao se-
gundo especificar ao por-
menor os contornos da
candidatura.

Este projeto visa que
a CIM Viseu Dão Lafões
proponha a

implementação de uma
rede de programação cul-
tural que agrega os 14
municípios deste territó-
rio: Aguiar da Beira,
Carregal do Sal, Castro
Daire, Mangualde, Nelas,
Oliveira de Frades,
Penalva do Castelo, São
Pedro do Sul, Sátão, San-
ta Comba Dão, Tondela,
Vila Nova de Paiva, Viseu
e Vouzela.

Para além de criar
uma rede de programação
cultural de eventos e ativi-
dades que circulem pelos
14 concelhos da CIM
Viseu Dão Lafões, preten-
dem ainda cimentar este
território enquanto territó-
rio de excelência na área
da criação e programação
artística, para além de re-
forçar a promoção turísti-
ca na região.

No fundo, estamos a

falar na criação de um
eixo regional de desenvol-
vimento cultural que traba-
lhe continuamente de for-
ma articulada com agen-
tes patrimoniais,
económicos, políticos, ci-
entíficos, bem como gerar
novas propostas de expe-
riências turísticas, capa-
zes de aumentar a perma-
nência dos turistas e visi-
tantes no território.

A rede estrutura-se em
três ações nucleares a
desenvolver de 2017 a
2019 a começar com uma
Rede de Criação e
Itinerância. Esta é uma
ação central ao projeto
que é consubstanciada
nas propostas de espetá-
culos, eventos e ativida-
des das estruturas artís-
ticas profissionais que
constituem a Plataforma
Cultural Viseu Dão Lafões

(ACERT, Binaural/Nodar,
Cine Clube de Viseu, Te-
atro de Montemuro e Tea-
tro Viriato).

A Convocatória Aberta
pretende abrir a operação
a outros agentes artístico-
culturais, profissionais,
semiprofissionais ou ama-
dores e a entidades
vocacionadas para a
dinamização do turismo
cultural, elevando o impac-
to do investimento em ter-
mos de diversidade das
propostas artísticas, do
reforço da orientação tu-
rística do projeto, da pro-
jeção da imagem da região
e dos seus espaços e da
maior captação de fluxos
turísticos.

A Comunicação é ou-
tra ação importante que é
transversal a toda a pro-
gramação que pretende
contribuir para a devida
divulgação dos espetácu-
los, eventos e atividades,
promovendo a atração de
novos públicos e contribu-
indo para a captação de
fluxos turísticos.

A programação previs-
ta para os três anos de
execução da candidatura
estrutura-se em três seg-
mentos, correspondendo
cada segmento a cada
ano de programação. Em
2017 – Novas narrativas,
2018 – Novos patrimónios
e 2019 – Novas visões.
Dentro destas áreas artís-
ticas estamos a falar de
espetáculos de rua, ses-
sões de cinema regula-
res, jantar espetáculo, te-
atro, dança e música ao

vivo, Land Art e exposi-
ções de multimédia.

Nesta ocasião, o pre-
sidente do Município de
Tondela, José António de
Jesus lembrou a história
inerente do edifício que
agora está transformado
em Oficinas de Artes Cri-
ativas que foi reabilitado
para funcionar como uma
incubadora para abarcar
vários projetos artísticos,
culturais e científicos.

O autarca considerou
ainda na mesma ocasião

que a candidatura apre-
sentada pela CIM Viseu
Dão Lafões reveste-se de
grande importância para
todos os municípios envol-
vidos. Desta forma esta-
rão a ser valorizados e
potenciados o que de
melhor podemos apresen-
tar aos outros numa lógi-
ca de atração e pessoas,
já para não falar do parti-
cular interesse de traba-
lhar em rede na defesa de
uma estratégia comum.

ARMÉNIO PEREIRA

Tondela

Dinamizar a cultura no território da CIM Dão Lafões
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PÁGINA 5

Tondela
DINAMIZAR A CULTURA NO TERRITÓRIO DA CIM DÃO LAFÕES
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Feira dos Santos visitada por milhares de pessoas
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Novembro de 2016
 
19 Views
 
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade .
 
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-
feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame contou ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
O Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo anunciou a candidatura da Feira dos Santos a
património nacional:
 
Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um setor
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
atividade social, cultural, industrial e empresarial
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a
cada um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os setores de
atividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
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exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
NOVAS DINÂMICAS COMOA DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO SOMOS PORTUGAL: TVI ESTEVE EM DIRETO DE MANGUALDE
 
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projeto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e animaram
as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI Somos
Portugal, em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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PRODUTOS TRADICIONAIS CERTIFICADOS 

DISCUTIDOS EM MANGUALDE 

O auditório da Sociedade Filarmónica de Tib3Iclinho, em Alcafache, acolheu o II Encontro 

Nacional dos Produtos Tradicionais Certificado. A - niciativa foi uma organização conjunta 

da Câmara Municipal de Mangualde e da Adere ,o e contou com a participação de cerca 

de 70 pessoas. A certificação do tradicional Be), ,) de Tibaldinho foi um dos temas abor- 

dados. 
. .,essão de abertura João Azevedo, Presi- 

dent , Câmara Municipal de Mangualde, falou 

da iii..., , rtância da certificação para o Município 

de Ni,“igualde salientando que 'a certificação 

dos p.oclutos 'é uma garantia de valor acrescen-

tado dos nossos produtos tradicionais'. 'Todo o 

processo de certificação, embora nem sempre 

simples, é um processo que vale a pena levar a 

cabo e que traz investimento ao concelho, uma 

vez que a qualidade dos produtos é garantida e 

a continuidade de uma tradição diferenciadora 

é assegurada' acrescentou. De seguida, Fátima 

Alves, Membro da Direção da Adere-Minho refoiçou a importância da troca de experiências 

na área da certificação de produtos. 

A sessão tinha como objetivo promover, pela primeira vez, a discussão em conjunto dos 

produtos alimentares e não alimentares e o processo de certificação destes produtos tradi-

cionais. Foram apresentadas as experiências daqueles que já têm o seu produto certificado 

e daqueles que querem certificar. Os produtos tradicionais destacados foram: Tapete de Ar-

raiolos de Portugal, Bordado de Tibaldinho, Filigrana de Gondomar, Pão de ló de Ovar, Queijo 

serra da Estrela, Maça Bravo de Esmolfe e Maça da Beira Alta. 
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PRODUTOS TRADICIONAIS 
CERTIFICADOS DISCUTIDOS 
EM MANGUALDE 

O auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, 
em Alcafache, acolheu o II Encontro Nacional dos Produ-
tos Tradicionais Certificados. A iniciativa foi uma organi-
zação conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da 
Adere-Minho e contou com a participação de cerca de 70 
pessoas. A certificação do tradicional Bordado de Tibal- 
dinho foi um dos temas abordados. Pág 8 
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Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
 
MANGUALDE MELHORA MEIO AMBIENTE: INVESTIMENTO DE CERCA DE UM MILHÃO EM
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS
 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
 
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
 
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
 
Sofia Monteiro
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO 

BEM-SUCEDIDO É TEMA DE SEMINÁRIO EM MANGUALDE 
Mangualde acolhe no dia 18 

deste mês de Novembro, na 
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, o 1 Seminário 
"Bons Velhos Tempos", subor-
dinado ao tema a «Participação 
social e envelhecimento bem-
sucedido». «Desafios atuais em 
torno do envelhecimento bem-
sucedido» e «Práticas partici-
pativas, inovação e envelheci-
mento», são as temáticas a abo-
rdar pelos vários oradores e té-
cnicos especialistas convidados. 

Com início às 9,30 horas, o 
seminário é organizado pelo 
Município e pela Tempo XL e 
conta com os parceiros: Centro  

Paroquial de Chãs de Tavares, 
Centro Social Paroquial de 
Abrunhosa-A-Velha, Centro 
Paroquial da Cunha Baixa e 
Universidade Sénior. 

O Programa de animação 
'Bons Velhos Tempos' completa 
em 2016 o seu 5° aniversário e 
conta já com mais de um milhar 
de participantes e centenas de 
sessões realizadas em itinerân-
cia pelas instituições de apoio a 
idosos que não têm animador, no 
Concelho de Mangualde. An-
corado em metodologias par-
ticipativas e propostas inova-
doras de intervenção com o 
público sénior, o projeto dina- 

miza, desde 2011 várias iniciati-
vas geracionais, intergeracio-
nais e eventos junto da comuni-
dade. Neste âmbito, faz todo o 
sentido para a equipa do projeto 
reunir vários técnicos, especia-
listas, profissionais da geronto-
logia/geriatria, animadores, em-
preendedores e outros agentes,  

no sentido de refletir sobre os 
desafios atuais em torno do 
envelhecimento e sobre o papel 
que a participação desempenha 
no bem-estar das pessoas idosas; 
de promover e partilhar as 
melhores práticas; e de esti-
mular a inovação, rumo aos 
Bons Novos Tempos. 
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COM MAIS DE 30 CONFRARIAS CONVIDADAS E CERCA DE 200 CONFRADES: 

X CAPÍTULO DA CONFRARIA GRÃO VASCO 
ULTRAPASSOU EXPECTATIVAS E RECEBEU ELOGIOS 

Cerca de duas centenas de 
pessoas marcaram presença no 
X Capítulo Geral de Entroni-
zação da Confraria dos Saberes e 
Sabores da Beira «Grão Vasco». 
O evento, um dos maiores do 
género realizado na região, 
recebeu mais dc três dezenas de 
Confrarias oriundas de vários 
pontos do país, num total de cer-
ca de duas centenas de partici-
pantes. 

Na ocasião foram entroni-
zados 10 comendadores e 18 
cavaleiros, numa cerimónia que 
contou com a presença de 
diversas entidades, entre as 
quais se destacam ó vice-
presidente da Câmara de Viseu, 
Joaquim Seixas; Nelson Al-
meida, empresário beirão radi-
cado no Brasil, em represen-
tação da Casa do Distrito de 
Viseu no Rio de Janeiro, e Jorge 
Loureiro, vice-presidente da 
Entidade de Turismo do Centro. 

A cerimónia do Capítulo 
teve dois momentos musicais 
marcantes. O primeiro com 
Isabel Silvestre. uma das vozes 
mais carismáticas nacionais e 
comendadora da Confraria, e o 
segundo com Catarina Barros e 
Daniel Simões, nas vozes, 
acompanhados por Anícia 
Costa, ao piano, e Luis Peres, ao 
violino. 

Depois do Capítulo, que 
decorreu na Igreja da Miseri- 

córdia, cm Viseu, o cortejo 
percorreu as ruas do Centro 
Histórico da cidade até à Praça 
da República, onde a comitiva 
foi recebida no Salão Nobre da 
Câmara Municipal. 

Na ocasião, o presidente da 
Assembleia-Geral da FPCG 
exaltou a forma como decorreu 
o Capítulo, sublinhando que a 
Confraria Grão Vasco- é das que 
"mais dignidade" dá a este tipo 
de cerimónias. Joaquim de 
Almeida destacou também o 
trabalho levado a cabo pela 
Confraria viseense na promoção 
e divulgação dos valores con-
frádicos; no reforço do papel da 
Federação na defesa da gastro-
nomia e das tradições portugue-
sas. O dirigente apontou a 
Confraria Grão Vasco como um 
exemplo a seguir no trabalho 
que tem vindo a fazer junto da 
diáspora portuguesa espalhada 
pelo mundo. 

Por sua vez, o Almoxarife 
lembrou o trabalho desenvol-
vido pela Confraria, não só na 
defesa e valorização dos saberes 
e sabores da Beira, mas também 
o papel que a mesma tem tido 
junto da diáspora portuguesa, 
nomeadamente na criação da 
Federação das Associação da 
Diáspora, de que é co-funda-
dora, cuja sede é em Viseu. De-
pois de agradecer o apoio que a 
Câmara de Viseu tem dado à  

Confraria, José Ernesto Silva 
salientou ainda o papel social 
que a mesma tem tido, desde a 
sua existência, no apoio aos 
mais desfavorecidos, nomeada-
mente com a entrega de cabazes 
por altura do Natal. Neste 
âmbito, a Confraria deverá pro-
mover, ainda este ano, uma 
acção no âmbito social. 

A terminar a sessão na 
Câmara de Viseu, o presidente 
da autarquia teceu rasgados 
elogios ao trabalho levado a 
cabo pela Confraria, na pessoa 
do seu Almoxarife, não só na 
região, mas no mundo da 
diáspora portuguesa. Almeida 
Henriques sublinhou também a 
importância que a mesma 
representa hoje para a cidade e 
para a região. 

O evento terminou com um 
almoço tradicional da Beira no 
Hotel Montebelo, «regado» com 
vinhos do Dão, ofertados por 
vários produtores. O repasto foi 
animado pela Tuna Sabores da 
Música e por Catarina Barros e 
Daniel Simões, nas vozes, 
acompanhados por Anicia 
Costa, ao piano. 

No final, com o sentimento 
do dever cumprido, Foram mui-
tos os que destacaram a ex-
celência do Capítulo cm que 
participaram e que cumpriu os 
preceitos que devem reger este 
tipo de cerimónias. 

NOVOS 
COMENDADORES 
E CAVALEIROS 

PERSONALIDADES 
Agostinho Jorge de Paiva 
Ribeiro (diretor do Museu 
Nacional Grão Vasco); António 
Augusto Amaral Loureiro e 
Santos (presidente da Câmara 
dc Albergaria); João Nuno 
Ferreira Gonçalves de Azevedo 
(presidente da Câmara de 
Mangualde); João Saraiva 
Torres (engenheiro EDP); 
José Adelmo Gouveia Bordalo 
Junqueiro (docente 
universitário); José António 
Marcos Soares (presidente da 
Câmara de Madalena — Ilha do 
Pico) e Sérgio Manuel Costa e 
Sousa (empresário). 

Grupo _Mozart (Projeto Musical 
Inovador, criado em 2005, em 
Viseu); Misericórdia dc Viseu 
(Secular e Benemérita 
Irmandade); e Quinta de Lemos 
(vitivinicultor da Região 
Demarcada do Dão). 
CAVALEIROS 
Aires Manuel Antunes dos 
Santos (artista plástico); 
António José Gomes Amaral 
(engenheiro); António Lopes 
Andrade (empresário); 
Aquilino Rocha Pinto 
(professor); Armando Leitão 
Almeida (ex-director da CGD); 
Bruno Carlos Cerveira Esteves 
(empresário); Ercilia Correia 
de Sousa Catarino do Couto 
Coelho (professora); Hugo 
Manuel Chaves Sousa 
(engenheiro enólogo) João 
Gamboa Cardina (ex-diretor dc 
Finanças); João José Ferreira 
Cabral Cavaleiro 
(professor/treinador); João 
Vasco Gonçalves Trindade 
(empresário); Jorge Santos 
Duarte (empresário hoteleiro): 
Jorge Santos Marques 
(professor 
universitário/escritor); José 
Alberto Borges (advogado); 
José António Marcos Soares 
(presidente da Câmara de 
Madalena); José Carlos 
Governo (professor); José 
Marques Gonçalves (médico); 
José Nuno Marques Coelho 
(licenciado em Gestão); e Luís 
Manuel Soares da Cunha Alves 
(professor). 
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CONFRARIA 
GRÃO VASCO 
ENTRONIZOU 
NOVOS 
CONFRADES 
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MANGUALDE QUER ELEVAR FEIRA 
DOS SANTOS A PATRIMÓNIO NACIONAL 

No rescaldo de uma mais 
edição, que atraiu milhares de 
pessoas a Mangualde, o pre-
sidente da Câmara Municipal, 
João Azevedo. anunciou que vai 
pedir a certificação da Feira dos  

Santos como património na-
cional. "Tem qualidade, tem 
competência, resume um setor 
económico e social que se dis-
persa por todo o lado em dois 
dias e meio, e é o espelho da  

nossa atividade social, cultural, 
industrial e empresarial", justi-
ficou o autarca. 

Desde há três séculos que 
Mangualde se notabiliza pela 
realização da Feira dos Santos,  

que se tomou um marco a nível 
nacional, pelas várias ofertas 
que proporciona aos -seus 
milhares de visitantes. Desde a 
castronomia, através das tradi-
cionais febras, passando pelos 
enchidos, frutos secos, arte-
sanato e vinho, até aos produtos 
agrícolas. 

Durante o último fim-de-
semana, as várias artérias da 
cidade foram animadas, propor-
cionando a todos os residentes e 
visitantes momentos de diver-
são. O certame dinamizou, mais 
uma vez, os vários setores de 
atividade com iniciativas e mo-
mentos dedicados a cada um 
deles. 
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Milhares de Pessoas na Feira dos Santos em Mangualde
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URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=938

 
Milhares de pessoas visitaram este fim de semana (4 a 6 de novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade .
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de novembro, sexta-
feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contou com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
O certame contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do
Centro Portugal.
Número de edição: 455
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Mangualde: Feira dos Santos candidata a património nacional
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Iremos pedir a certificação da Feira dos Santos como património nacional. A certificação da Feira dos
Santos é hoje uma obrigação porque hoje tem qualidade, tem competência, resume um sector
económico e social que se dispersa por todo o lado em dois dias e meio e é o espelho da nossa
actividade social, cultural, industrial e empresarial  - foi desta forma que João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, anunciou a candidatura da Feira dos Santos a património nacional.
 
Milhares de pessoas visitaram no fim-de-semana (4 a 6 de Novembro) a tradicional Feira dos Santos
de Mangualde. Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorreu no centro da
cidade e teve como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 teve lugar no dia 4 de Novembro, sexta-feira, pelas 19h30, no Mercado Municipal Dr.
Diamantino Furtado e contou com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame
contou ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame foi
ainda uma referência por dinamizar os vários sectores de actividade com vários momentos dedicados
a cada um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO FOI UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da Mostra
de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a iniciativa
Mangualde Regional permitiu a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os sectores de
actividade também estiveram representados através da mostra Mangualde Indústria que acolheu a
exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto decorreu: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -XI
Mostra de Artesanato Nacional, e as actividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Foi ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividiram-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
NOVAS DINÂMICAS COMO A DÃO WINE PARTY E OS SHOWCOOKINGS COM ENORME ADESÃO
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A nível gastronómico e vinícola as propostas foram variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que tiveram uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE COM MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE
 
Durante os dias do certame a animação também não faltou. O projecto Animangualde contemplou
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Actuação da Fanfarra dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde, actuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art &
Manhã e muitos grupos de Concertinas foram algumas das propostas que figuraram do programa e
animaram as ruas. O momento alto da animação foi, sem dúvida, a emissão do Programa da TVI
Somos Portugal, em directo de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 14h00 às 20h00.
 
10 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Investimento em contentores subterrâneos em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Novembro de 2016
 
49 Views
 
Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
 
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
 
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
 
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
 
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
 
10 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Investimento insere-se num projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão
 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projeto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a
sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
 
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS, VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
 
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
 
Fri, 11 Nov 2016 11:54:31 +0100
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DECO deixa conselhos práticos em Mangualde
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DECO deixa conselhos práticos em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Novembro de 2016
 
40 Views
 
No próximo dia 24 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolhe três
workshops de sensibilização promovidos pela DECO que abordarão temas como: práticas enganosas e
agressivas, conselhos e cuidados a ter nas compras e resíduos. A iniciativa conta com o apoio da
autarquia mangualdense e do Fundo do Consumidor.
 
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se às 10h00 e são dirigidos à população com mais de 50 anos.
Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos enquanto consumidores de bens e
serviços que lhe são especialmente destinados é o principal objetivo. Estes consumidores entraram na
vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e enfrentam agora grandes mudanças
trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o que tem obrigado a profundas
alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a melhorar os seus
conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada vez mais
sofisticado e competitivo. Da parte da tarde, pelas 14h30, realiza-se o workshop 'O melhor resíduo é
aquele que não é produzido' integrado nas comemorações da Semana dos Resíduos. A iniciativa
destina-se à comunidade em geral.As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos
925 785 551 ou ssocial@cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
 
13 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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DECO promove três “workshops” 
no auditório da Câmara Municipal
MANGUALDEO Auditório da
Câmara Municipal de Man-
gualde recebe no próximo dia
24 três 'workshops' de sensi-
bilização promovidos pela
DECO - Associação Portu-
guesa para a defesa dos con-
sumidores - que abordarão te-
mas como as práticas enga-
nosas e agressivas ou os con-
selhos e cuidados a ter nas
compras e resíduos. 

A iniciativa conta com o
apoio da autarquia mangual-
dense e ainda do Fundo do
Consumidor.

As sessões “Alerta: práticas

enganosas e agressivas” e “Sa-
ber Comprar: conselhos e cui-
dados a ter nas compras” rea-
lizam-se a partir das 10h00 e
são dirigidos à população com

mais de 50 anos de idade. 
Prestar informação que lhes

permita garantir os seus direi-
tos enquanto consumidores de
bens e serviços que lhe são es-
pecialmente destinados é o
principal objectivo. 

Estes consumidores entra-
ram na vida adulta com o cres-
cimento da sociedade de con-
sumo e enfrentam agora gran-
des mudanças trazidas pela
crescente globalização e pela
economia digital, o que tem
obrigado a profundas altera-
ções no quotidiano. 

É fundamental que conti-

nuem a actualizar e a melhorar
os seus conhecimentos e com-
petências para retirar todas as
vantagens de um mercado
cada vez mais sofisticado e
competitivo. 

Durante a tarde, pelas 14h30,
realiza-se o 'workshop' “O me-
lhor resíduo é aquele que não
é produzido”, integrado nas co-
memorações da Semana dos
Resíduos e destinado à comu-
nidade em geral. 

As inscrições são gratuitas,
mas obrigatórias, através dos
contactos 925 785 551 ou sso-
cial@cmmangualde.pt. |

Acção tem apoio da autarquia
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Contentores subterrâneos
em investimento de cerca
de um milhão de euros
Mangualde Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde. Projecto prevê
a sua execução ao longo de dois anos
A Câmara Municipal de Man-
gualde investe cerca de um mi-
lhão de euros, comparticipa-
dos em 85%, em contentores
subterrâneos para a recolha de
resíduos urbanos. 

Este investimento, que repre-
senta um melhoramento do
ambiente, da paisagem urbana
e da higiene em todo o pro-
cesso de depósito e recolha de
resíduos, insere-se num pro-
jecto levado a cabo pela Asso-
ciação de Municípios da Região
do Planalto Beirão, para os 19
municípios da região, num in-
vestimento global de cerca de
quatro milhões de euros. 

Serão colocadas 32 ilhas eco-
lógicas em Mangualde, sendo
que uma delas terá quatro pon-
tos de recolha: papel, vidro, plás-
tico e embalagens e resíduos
domésticos indiferenciados. 

Este projecto prevê a sua
execução ao longo de dois
anos, em 2017 e 2018.

À superfície serão colocados
discretos marcos de deposi-

ção, que assentarão numa
tampa com acabamento coin-
cidente com a àrea envolvente
ao contentore.

No interior de uma cuba de
betão pré-fabricada, será co-
locado um contentor de
grande capacidade, adaptado

a qualquer tipo de viatura que
efectue a recolha para resí-
duos. 

Estes contentores trazem
vantagens ambientais a Man-
gualde. Desde logo porque a
paisagem fica mais agradável,
uma vez que os contentores

estão no subsolo e detêm uma
capacidade três vezes maior
do que os contentores tradi-
cionais, e uma melhoria de hi-
giene em todo o processo, pois
os resíduos não ficam acessí-
veis a animais e demais inva-
sões. |

Contentores estão no subsolo e têm uma capacidade três vezes superior aos tradicionais

D.R.
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Mangualde investe
um milhão em
contentores
Subterrâneos | P8
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Contentores subterrâneos em investimento de cerca de um milhão de euros
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Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12436

 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos.
 
Este investimento, que representa um melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene
em todo o processo de depósito e recolha de resíduos, insere-se num projecto levado a cabo pela
Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, para os 19 municípios da região, num
investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde investe cerca de um milhão de euros em Contentores subterrâneos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-11-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ed95d30d

 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de um milhão de euros, comparticipados em 85%, em
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos urbanos. Este investimento, que representa um
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e da higiene em todo o processo de depósito e
recolha de resíduos, insere-se um projecto da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,
para os 19 municípios da região num investimento global de cerca de quatro milhões de euros.
 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, sendo que cada uma delas terá quatro pontos de
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos domésticos indiferenciados. Este projecto prevê
a sua execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018.
 
CONTENTORES SUBTERRÂNEOS - VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS
 
À superfície serão colocados discretos marcos de deposição e estes assentarão numa tampa com
acabamento coincidente com a área envolvente. No interior de uma cuba de betão pré-fabricada será
colocado um contentor de grande capacidade adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para
resíduos.
 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais a Mangualde. Desde logo porque a paisagem
fica mais agradável, uma vez que os contentores estão no subsolo e detêm uma capacidade três vezes
maior do que os contentores tradicionais, e uma melhoria de higiene em todo o processo, pois os
resíduos não ficam acessíveis a animais e a demais invasões.
 
14 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Gazeta Rural (GR): Como nasceu 
a Confraria?

Pedro Albuquerque (PA): Nasceu 
sob a vontade de alguns elementos, que 
confraternizavam várias vezes, aperce-
bendo-se que nesses momentos a carne 
de porco era predominante. Daí decidi-
mos a criação da Confraria, até porque 
Mangualde tem tradição na carne de 
porco, até porque a Feira dos Santos é 
apelidada da Feira das Fêveras e daí de-
cidiu-se dar início à criação da Confraria. 

Queremos promover Mangualde e as-
sociar o porco à Feira dos Santos, que é 
o maior evento do género que se reali-
za no país, mas de uma forma geral, até 
porque, em tempos, Mangualde tinha 
muitas pecuárias e hoje deve ser dos 
concelhos com maior número de talhan-
tes. O nosso objectivo é promover Man-
gualde e associar a cidade à gastrono-
mia do porco. 

GR: Onde foram buscar a inspira-
ção para a criação da indumentária 
da Confraria?

PA: Queríamos um traje diferente e 

Criada em 2014, promoveu o primeiro Capítulo em 2015

Real Confraria do Porco quer promover 
Mangualde e a Feira dos Santos

Promover a gastronomia 
associado ao porco, a cidade 
de Mangualde e a Feira dos 
Santos são os objectivos da 

Real Confraria do Porco, cria-
da em Mangualde em 2014 e 
que promoveu o primeiro Ca-
pítulo em 2015, por altura da 

Feira dos Santos.
A nova Confraria está dar 

os primeiros passos, mas tem 
os seus objectivos bem traça-
dos. Pedro Albuquerque con-

tou à Gazeta Rural como nas-
ceu a Real Confraria do Porco 

e as metas que pretende 
atingir. “Queremos promover 

Mangualde e associar o porco 
à Feira dos Santos”, adiantou 
o Grão Mestre da Confraria.

algo que nos distinguisse, além de que 
não se conhece a existência de uma 
confraria do porco.  O nosso símbolo é 
baseado no porco, mas também em algo 
que caracteriza Mangualde. Daí termos 
escolhido a Torre da Senhora do Castelo. 

GR: Quais os objectivos da Con-
fraria?

PA: Primamos por promover a gastro-
nomia relacionada com o porco na sua 
globalidade. Para além disso, conforme 
os nossos estatutos indicam, é um modo 
de confraternizarmos com outras con-
frarias e promovermos o melhor da gas-
tronomia à base da carne de porco.

GR: Para além do aspecto gastro-
nómico, sei que estão a preparar al-
guns trabalhos em torno do porco?

PA: Estamos a preparar alguns tra-
balhos cinéfilos e literários. O porco 
está relacionado com o mealheiro e há 
muitos filmes em que o porco serve de 
inspiração. Vamos criar um espólio em 
torno do porco, que pode ir dos livros ao 
cinema.
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O auditório da Sociedade Filarmónica 
de Tibaldinho, em Alcafache, acolheu o 
II Encontro Nacional dos Produtos Tra-
dicionais Certificados. A iniciativa foi 
uma organização conjunta da Câmara 
de Mangualde e da Adere-Minho e con-
tou com a participação de cerca de 70 
pessoas. A certificação do tradicional 
Bordado de Tibaldinho foi um dos temas 
abordados, numa iniciativa integrada na 
tradicional Feira dos Santos.

Na ocasião o presidente da Câmara 
de Mangualde falou da importância da 
certificação para o Município, salien-
tando que “a certificação dos produtos 
é uma garantia de valor acrescentado 
aos nossos produtos tradicionais”, afir-
mou João Azevedo, acrescentando que 
“todo o processo de certificação, embo-
ra nem sempre simples, vale a pena ser 
levar a cabo”, pois “traz investimento ao 
concelho, uma vez que a qualidade dos 
produtos é garantida e a continuidade 
de uma tradição diferenciadora é asse-
gurada”. Também Fátima Alves, membro 
da direcção da Adere-Minho reforçou a 

O tradicional Bordado de Tibaldinho foi um dos temas abordados

 Produtos tradicionais certificados 
discutidos em Mangualde

importância da troca de experiências na 
área da certificação de produtos.

A sessão teve como objectivo pro-
mover, pela primeira vez, a discussão, 
em conjunto, dos produtos alimentares 
e não alimentares e o processo de cer-
tificação destes produtos tradicionais. 
Foram apresentadas as experiências 

daqueles que já têm o seu produto certi-
ficado e daqueles que querem certificar. 
Os produtos tradicionais destacados fo-
ram o Tapete de Arraiolos de Portugal, 
o Bordado de Tibaldinho, a Filigrana de 
Gondomar, o Pão-de-ló de Ovar, o Quei-
jo Serra da Estrela, a Maça Bravo de Es-
molfe e a Maça da Beira Alta.
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25www.gazetarural.com

A Câmara de Mangualde ai pedir a 
certificação da Feira dos Santos como 
património nacional. A revelação foi 
feita por João Azevedo na abertura do 
certame. “A certificação da Feira dos 
Santos é hoje uma obrigação porque 
hoje tem qualidade e competência, re-
sume um sector económico e social que 
se dispersa por todo o lado em dois dias 
e meio e é o espelho da nossa actividade 
social, cultural, industrial e empresarial”, 
justificou o presidente da Câmara de 
Mangualde.

O certame voltou a atrair dezenas de 
milhares de pessoas ao centro da ci-
dade e teve como lema ‘Da Tradição à 
Modernidade’. Promovida pela Câmara 
de Mangualde, a Feira dos Santos con-
tou ainda com o apoio da Associação de 
Desenvolvimento do Dão e do Turismo 
do Centro Portugal.

Desde há três séculos que Mangual-
de se notabiliza pela realização da Feira 
dos Santos, que se tornou um marco a 
nível nacional, pelas várias ofertas que 
proporciona aos seus milhares de vi-
sitantes desde a gastronomia, através 
das tradicionais febras, os enchidos, os 
frutos secos, o artesanato, o vinho, os 
produtos agrícolas, entre outras. Duran-
te o fim-de-semana, as várias artérias 
da cidade foram animadas, proporcio-
nando a todos os residentes e visitantes 
momentos de diversão. O certame foi 
ainda uma referência por dinamizar os 
vários sectores de actividade com vários 
momentos dedicados a cada um deles.

Os visitantes tiveram a oportunidade 
de conhecer melhor o concelho de Man-
gualde através da Mostra de Freguesias 
de Mangualde com a promoção local 
das freguesias do concelho. Também a 
iniciativa Mangualde Regional permitiu 
a exposição e venda de produtos regio-
nais do concelho. Os sectores de activi-
dade também estiveram representados 
através da mostra Mangualde Indústria 
que acolheu a exposição do tecido em-
presarial do concelho.

As artes também não foram esque-
cidas, com destaque para o II Encontro 
Nacional de Produções Artesanais cer-
tificados.

Revelou João Azevedo na abertura do certame

Câmara de Mangualde quer certificar 
a Feira dos Santos como património nacional
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Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4a43055d

 
Amanhã, 16 de novembro, pelas 15h00, a Câmara Municipal de Mangualde antecipa a comemoração
do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres com uma sessão sobre "Direitos
das vítimas de violência doméstica/conjugal", orientada pela APAV - Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima - GAV Coimbra. A ação é dirigida a técnicos e comunidade em geral e decorrerá no CIDEM -
Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos: Gabinete de Ação Social da
Câmara Municipal de Mangualde, T. 232 619 880, [email protected]
 
A ORIGEM DESTE DIA
 
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25
de novembro. Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres,
nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
 
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas
de violência doméstica em Portugal são mulheres. A violência doméstica contra as mulheres abarca
vítimas de todas as condições e de todos os estratos sociais e económicos. As vítimas de violência
doméstica em Portugal podem recorrer à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que além
de prestar apoio às vítimas organiza eventos especiais neste dia.
 
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de novembro como Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Desde 1999 que se tem celebrado este
dia pelo mundo.
 
A data está relacionada com a homenagem a Tereza, Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e
assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.
 
15 de Novembro de 2016
 
Redacção
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MANGUALDE ACOLHEU P PROVA DO CIRCUITO 
MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO 
No passado domingo, dia 30 de outubro, as Piscinas 
Municipais de Mangualde acolheram a 1a prova 
do Circuito Municipal de Escolas de Natação da 
temporada 2016/17. Esta concentração contou com 
aproximadamente 300 participantes, entre nadadores, 
juízes e cronometristas. A iniciativa contou com a 
presença do vice-presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, Joaquim Patrício. 
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. 

A Escola Municipal de Natação de Mangualde  

demonstrou mais uma vez um excelente desempenho 
e obteve um 4.° lugar perfazendo 77 pontos. Esta 
classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 
segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3 quartos 
lugares e 2 quintos lugares. 
No final da prova, os nadadores mangualdenses 
Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado 
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do 
Ano 2016 nos respetivos escalões. 
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FEIRA DOS SANTOS 2016 
No passado fim de semana 4 a 6 de novembro, teve 
lugar na cidade de Mangualde mais uma edição da 
Feira dos Santos. 
Feira que nasceu em Mangualde em 1681 e que 
desde essa data para cá se tem apresentado como o 
aproveitamento das trocas comerciais na região. 
A cerimónia de abertura da edição de 2016 teve 
lugar pelas 19H30 do dia 4, no Mercado Municipal 
Dr. Diamantino Furtado e contou com a presença 
do Presidente da Câmara Dr. João Azevedo e do 
Presidente do Turismo Centro Dr. Pedro Machado,  

além duma vasta assistência que encheu por 
completo aquele espaço. 
A iniciar a cerimónia atuou o Quarteto de Acordéons 
de Viseu, seguindo-se a intervenção do Presidente da 
Câmara de Mangualde, João Azevedo, que começou 
por agradecer e cumprimentar todos os que ali se 
encontravam a marcar presença no projeto mais 
importante da caminhada do concelho. 
João Azevedo prosseguiu salientando a importância 
deste secular certame, que ainda hoje pode ser 
considerado uni dos maiores certames de inverno do 
País e continua a atrair a Mangualde emigrantes e 
turistas. 
A feira dos Santos foi crescendo e é sem dúvida 
alguma um marco para Mangualde. No futuro, João 
Azevedo, espera que, com o melhoramento de 
espaços e pracetas da cidade, a Feira dos Santos 
venha a ser ainda melhor, notando-se a interligação 
entre o investimento público, a capitalização e 
investimento privado e o desenvolvimento regional. 
"A Feira dos Santos não é copiável, nem copia 
ninguém", salientou o Presidente da Câmara quando 
se referiu ao bem receber de Mangualde, aliado a 
este certame que é um dos pontos altos do encontro 
das famílias "o ponto alto do encontro da família era 
no Natal, Fim de Ano, naturalmente, mas antes, era 

na Feira dos Santos" referiu. A edição deste ano, 
apresentou uma lotação esgotada. Foram 300 os 
expositores presentes. 
A excelência dos produtos e a economia do concelho 
estiveram bem patentes no certame com os Bordados 
de Tibaldinho, hoje um produto certificado, o vinho, 
os frutos vermelhos, o leite, entre outros, fazem 
de Mangualde uma marca e dão a esperança que 
Mangualde pode ser um concelho de futuro. 
A finalizar, o Presidente da Câmara deixou o anúncio 
de que se irá dar entrada no processo de certificação 
da Feira dos Santos como património Nacional. Um 
processo que se prevê moroso, para o qual deixou ali 
o repto à ajuda do Dr. Pedro Machado. 
Seguidamente Pedro Machado, presidente do Turismo 
Centro de Portugal, usou da palavra elogiando todo o 
trabalho desenvolvido em Mangualde. Considerou os 
produtos endógenos e o setor primário como a base 
para a atividade turística, aqueles que permitem que 
um território se defina e diferencie dos outros. 
Pedro Machado salientou ainda a importância da Feira 
dos Santos como ajuda no aumento da capacidade 
da Região Centro principalmente nesta que é a época 
baixa. 
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Moda de Mangualde, Febras à Feira dos Santos, 
Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra 
acompanhado de Vinho do Dão. 
Durante os dias do certame a animação também 
não faltou. O projeto Animangualde contemplou 
momentos de folia nas ruas da cidade. Atuação da 
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, 
atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de 
Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e muitos grupos 
de Concertinas foram algumas das propostas que 
figuraram do programa e animaram as ruas. Mais uma 
vez, este grande certame teve transmissão em Direto 
de Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, das 
14h00 às 20h00, através do Programa da TVI Somos 
Portugal. 

A Feira dos Santos, é para Pedro Machado uma feira 
com tradição e uma feira contemporânea que tem 
valor por si própria. 
Nestes três dias, os visitantes tiveram a oportunidade 
de conhecer um pouco mais do concelho de 
Mangualde com a Mostra de Freguesias. Mangualde 
Regional permitiu a exposição e venda de produtos 
regionais do concelho. Mangualde Indústria acolheu 
a exposição do tecido empresarial do concelho. Na 
AgroMangualde foí possível assistir à exposição de 
máquinas e alfaias agrícolas e à dinamização do 
espaço de divulgação da fauna selvagem da região. 
Mangualde Motor apresentou uma exposição de 
veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel. 
E através da Mangualde Transporte foi possível ver 
algumas marcas e modelos de camiões. Decorreu 
ainda o II Encontro Nacional de Produções Artesanais 
certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de 
Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao 
ar livre: Artes & Ofícios e foi ainda possível visitar o 
Espaço Recordação Fotográfico — Eu estou na Feira 
dos Santos de Mangualde! 
Todas estas iniciativas decorreram na cidade de 
Mangualde distribuídas pelo Mercado Municipal 
Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do 
Alpoim, Rua 1° de Maio, Rua Dr. José Marques, Rua 
Dr. Valentim da Silva excepto o II Encontro Nacional 
de Produções Artesanais que teve lugar na Sede da 
Sociedade Filarmónica de Tibaldinho. 
A nível gastronómico e vinícola as propostas foram 
variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails 
com Vinhos do Dão onde foi possível provar os 
Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais, 
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef 
Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde, Showcookings 
"Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio 
Loureiro e Ivo Loureiro. Nos restaurantes aderentes 
foi ainda possível degustar da Feira dos Santos à 
Mesa que tiveram uma ementa regional dedicada 
à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à 
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FEIRA DOS 

SANTOS 2016 
PRESIDENTE DA CÂMARA ANUNCIOU 
O PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DO 
CERTAME COMO PATRIMÓNIO 
NACIONAL 

EDIÇÃO DE 2016 TEVE LOTAÇÃO 
ESGOTADA COM A PRESENÇA DE 300 
EXPOSITORES 

MAIS UMA VEZ O PROGRAMA SOMOS 
PORTUGAL DA TVI TEVE TRANSMISSÃO 
EM DIRETO A PARTIR DE MANGUALDE 

P. 08 e 09 
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MANGUALDE MELHORA 
MEIO AMBIENTE: 
INVESTIMENTO DE 
CERCA DE UM MILHAO 
EM CONTENTORES 
SUBTERRÂNEOS 
A Câmara Municipal de Mangualde investe cerca de 
uni milhão de euros, comparticipados em 85%, em 
Contentores subterrâneos para a recolha de resíduos 
urbanos. Este investimento, que representa um 
melhoramento do ambiente, da paisagem urbana e 
da higiene em todo o processo de depósito e recolha 
de resíduos, insere-se um projeto da Associação de 
Municípios da Região do Planalto Beirão, para os 
19 municípios da região num investimento global de 
cerca de quatro milhões de euros. 
Serão colocadas 32 ilhas ecológicas em Mangualde, 
sendo que cada unia delas terá quatro pontos de 
recolha: papel, vidro, plástico/embalagens e resíduos 
domésticos indiferenciados. Este projeto prevê a sua 
execução ao longo de dois anos, em 2017 e 2018. 

CONTENTORES SUBTERRÂNEOS 
VÁRIAS VANTAGENS AMBIENTAIS 
À superfície serão colocados discretos marcos de 
deposição e estes assentarão numa tampa com 
acabamento coincidente com a área envolvente. 
No interior de uma cuba de betão pré-fabricada 
será colocado um contentor de grande capacidade 
adaptado a qualquer tipo de camião de recolha para 
resíduos. 
Estes contentores trazem claras vantagens ambientais 
a Mangualde. Desde logo porque a paisagem fica 
mais agradável, uma vez que os contentores estão no 
subsolo e detêm uma capacidade três vezes maior 
do que os contentores tradicionais, e uma melhoria 
de higiene em todo o processo, pois os resíduos não 
ficam acessíveis a animais e a demais invasões. 
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APRESENTAÇAO 
DO LIVRO "A 
LONGA VIAGEM DE 
ANGI E LUNA" DA 
MANGUALDENSE SONIA 
COSTA 
No passado dia 3 de novembro, a professora e inves-
tigadora Sónia Costa, natural de Mesquitela, autora e 
ilustradora do livro infanto-juvenil "A longa viagem de 
Angui e Luna", esteve na Biblioteca Municipal de Man-
gualde a convite da Escola Gomes Eanes de Azurara, 
onde realizou duas sessões de apresentação da obra 
para 8 turmas do 1° ciclo do ensino básico desta es-
cola. Ao longo da sessão, a autora contou a história da 
obra, fazendo a ligação do enredo a factos reais. 
A narrativa desenrola-se à volta de Angui e Luna, duas 
enguias que partem do Mar dos Sargaços rumo ao rio 
Minho onde vão ficar a viver durante alguns anos. Du-
rante a sua viagem vão cruzar-se com outros animais 
com os quais trocam experiências. Trata-se de um livro 
de caráter educativo que, de forma lúdica e emotiva,  

promove aprendizagens sobre o ciclo de vida das en-
guias e aborda alguns problemas ambientais que têm 
vindo a afetar esta espécie, um das mais ameaçadas 
a nível mundial. As crianças presentes na apresen-
tação da obra ficaram, deste modo, a conhecer as 
principais características biológicas e ecológicas da 
enguia e alguns dos riscos que ameaçam esta e ou-
tras espécies. 
Informações adicionais 
O livro surgiu no âmbito do projeto de investigação 
cientifica "ECORISK - Ecological risk assessment of 
oils and hazardous and noxious susbtances in the NW 
Portuguese coast" que decorreu entre 2013 e 2015 
no Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e 
ambiental (CII MAR). Teve cofinanciamento do Pro-
grama Operacional do Norte (ON.2-0 Novo Norte), 
no contexto do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN), através do Fundo Europeu de De-
senvolvimento Regional (FEDER). A nova edição, que 
está agora à venda pelo preço de 5 euros, foi editada 
pelo Cl I MAR. 
NOTA BIOGRÁFICA DA AUTORA 
Sónia Costa nasceu em Mangualde em 1981. Licen-
ciou-se em Biologia - ramo educacional, pela Univer-
sidade de Coimbra em 2004. Na mesma universidade, 
concluiu o mestrado em Biologia Animal (2006) e o 
doutoramento em Biologia - especialidade de Ecolo-
gia (2012). 
A sua atividade profissional iniciou-se na área educa-
tiva como docente de Biologia e Geologia. Lecionou 
durante alguns anos em escolas públicas do Ensino 
Básico e Secundário onde também participou em 
projetos de Educação Ambiental e de Divulgação 
das Ciências. Paralelamente, começou a dedicar-se 
à investigação científica principalmente nas áreas da 
Ecologia Estuarina e Ecotoxicologia, tendo iniciado 
o seu percurso científico no Instituto do Mar (IMAR) 
em Coimbra. Pertenceu depois ao centro de Ecologia 
Funcional, também em Coimbra, e em 2013 passou 
a integrar o Centro Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental (Cl IMAR), no Porto. Atualmente, 
trabalha no Observatório Oceânico da Madeira onde é 
responsável pela vertente de divulgação e educação, 
dedicando-se à produção de conteúdos de divulgação 
de ciência e à organização de atividades pedagógicas, 
tendo o mar como principal temática. 
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"A LONGA VIAGEM DE 
ANGI E LUNA" 

PROFESSORA E INVESTIGADORA 
SÓNIA COSTA, NATURAL DE 
MESQUITELA, É AUTORA E 
ILUSTRADORA DESTE LIVRO INFANTO-
JUVENIL 

Obra apresentada na Biblioteca Municipal de 
Mangualde a convite da Escola Gomes Eanes 
de Azurara onde realizou duas sessões de 
apresentação para 8 turmas do 1° ciclo do ensino 
básico 

.." P. 06 
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MANGUALDE FEZ 
BALANÇO DA ATUAÇAO 
DO DISPOSITIVO 
ESPECIAL CONTRA 
INCÊNDIOS FLORESTAIS 
No passado dia 2 de novembro, Mangualde realizou 
uma reunião de avaliação e de balanço do Dispositivo 
Especial Contra Incêndios Florestais (DECIF) no 
concelho. A reunião, que decorreu no quartel do 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Mangualde, foi 
presidida pelo presidente da Câmara, João Azevedo, 
e pelo Secretário de Estado da Administração 
Interna, Jorge Gomes. A sessão contou ainda com a 
presença do presidente da direção dos BVM, João 
Soares, do Comandante dos BVM, Carlos Carvalho, 
do Comandante do Destacamento Territorial de 
Mangualde, Capitão Lopes, do responsável pelo 
Núcleo de Proteção do Ambiente / SEPNA — 2° 
Sargento Aguiar, do Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde, Tenente-coronel José 
Tomás, do Chefe do Agrupamento 299 do Corpo 
Nacional de Escutas, Sérgio Barroso, e ainda dos 
presidentes da União de Freguesias de Mangualde, 
Mesquitela e Cunha Alta e da União de Freguesias 
de Tavares, nomeadamente, Bernardino Azevedo e 
Alexandre Constantino. 
Para o autarca mangualdense, 'o esforço e o capital 
que a autarquia tem investido na área da proteção 
civil, nomeadamente na prevenção e combate a 
incêndios, tem feito toda a diferença na diminuição 
do risco no concelho'. 'A manutenção de uma equipa 
de sapadores florestais, a abertura e a beneficiação 
de caminhos florestais e a gestão das faixas de 
gestão de combustível' são alguns dos exemplos 
apresentados por João Azevedo para reforçar a 
ideia de que 'a prevenção e o combate têm de estar 
presentes de janeiro a dezembro e não apenas no 
período crítico'. O edil traça ainda como 'objetivo 
para o futuro ter um projeto ainda mais alargado  

na área da Proteção Civil municipal'. Na reunião, o 
Secretário de Estado mostrou-se bastante agradado 
com as instalações dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde, 'uma das melhores do país' e realçou 
ainda 'o profissionalismo e a coordenação que existe 
nos vários agentes da proteção civil do concelho'. 
OS MEIOS, HUMANOS E MATERIAIS, ESTÃO 
DISTRIBUÍDOS PELOS BOMBEIROS, GNR, 
PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL, SAPADORES 
FLORESTAIS, ENTRE OUTROS AGENTES DE 
PROTEÇÃO CIVIL. 
Após a receção e as boas vindas, o Secretário de 
Estado pôde ficar a conhecer a história do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Mangualde, através de uma 
breve resenha histórica, proferida pelo presidente 
da direção dos Bombeiros. De seguida, todos os 
intervenientes participaram numa visita guiada pelas 
instalações, que permitiu conhecer as principais 
valências, com especial destaque para Base de Apoio 
Logístico (BAL) e para a Unidade Local de Formação, 
nos domínios dos fogos industriais, urbanos e 
florestais. Foi ainda possível assistir à apresentação 
de três sessões, proferidas pelo técnico do Gabinete 
Técnico Florestal, Adriano Nave, pelo 2° Sargento 
Aguiar da G NR/SEPNA e pelo Adjunto de Comando, 
Márcio Teles. Nestas sessões, os participantes 
ficaram a conhecer melhor o risco de incêndio 
florestal, bem como a sua manifestação ao longo dos 
últimos anos. Deu-se ainda a conhecer a atividade 
do Serviço Municipal de Proteção Civil da autarquia 
e o investimento executado em planeamento e 
prevenção estrutural de DFCI. A G NR/SEPNA 
apresentou os dados relativos às ocorrências do 
último ano, nomeadamente, às causas e contexto das 
ignições, e divulgou todo o trabalho de sensibilização, 
fiscalização e vigilância executado no âmbito da sua 
missão. Na última sessão, os Bombeiros Voluntários 
de Mangualde apresentaram a constituição do corpo 
de bombeiros, os meios que têm ao dispor, as suas 
valências nas diversas áreas do socorro, a sua área de 
intervenção e as estatísticas da sua atividade. 
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FATURAÇAO DA AGUA 
GERA POLÉMICA 
EM SANTIAGO DE 
CASSURRÃES 
Ao que foi informado ao nosso jornal, uma anomalia 
no sistema de distribuição de água ao domicílio na 
localidade de Santiago de Cassurrães, no passado mês 
de agosto, levou a grandes alterações na faturação aos 
consumidores. 
Alguns dos lesados já reclamaram junto da Câmara 
Municipal de Mangualde e também da Junta da 
Freguesia mas o problema mantém-se. 
Como exemplo deixamos o caso de um cliente que 
consome habitualmente entre 6 a 10 metros de água, 
andando o valor da sua fatura a rondar os 13 euros. 

Relativamente ao consumo do mês de agosto foi-lhe 
apresentada uma fatura com um valor de 73,39 euros, 
referente a 37 metros de água consumidos. Nesta 
data o cliente queixou-se junto das entidades. Agora, 
ao receber a fatura referente ao consumo de setembro 
depara-se com um valor de 62,77 euros para pagar 
e pergunta-se: como é possível este valor, se dado o 
problema anterior, fechei a água da rede pública e usei 
a do meu furo. Depois, a fatura surge com base numa 
estimativa mas, como foi feita a estimativa? Certamente 
só foi tida em conta a fatura anterior onde o valor 
também já estava errado e não o consumo registado ao 
longo do ano. 
É uma situação que requer rápida resolução, pois 
muitos consumidores já têm bastante idade e não têm 
possibilidade de "andar a caminhar" todos os dias para a 
Câmara Municipal a queixar-se de um problema de devia 
ter sido solucionado logo aquando da primeira queixa. 

Página 152



A153

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 31,65 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66967455 15-11-2016

PROGRAMA QUADRATURA DO CIRCULO GRAVADO 
EM MANGUALDE 
No passado dia 3 de novembro o programa da SIC 
Noticias, Quadratura do Circulo, foi gravado no 
Auditório do Complexo Paroquial em Mangualde. 
Numa sessão aberta, foram muitos os que se 
deslocaram aquele espaço afim de, assistirem à 
gravação deste programa que debate temas da 
atualidade moderado pelo jornalista Carlos Andrade 
e conta com a presença de Pacheco Pereira, Jorge 
Coelho, natural deste concelho e Lobo Xavier, 
também com raízes no concelho de Mangualde. 
Durante a sessão foram abordados dois temas: 
As condições para o desenvolvimento regional 
(focando-se a abordagem no concelho de 
Mangualde) e a proposta do governo que pretende 
eliminar a responsabilidade dos autarcas em 
decisões que acompanhem pareceres técnicos. 
O debate em si, foi antecedido pela oferta de 
Jorge Coelho, de certa forma como anfitrião, de 
uni bordado manual de Tibaldinho a Lobo Xavier, a 
Carlos Andrade uma caixa de pastéis do patronato 
e a Pacheco Pereira urna edição fac-similada de 
uni antigo jornal local, editado de 1889 a 1890, o 
"Novo Tempo". 
Depois deste momento inicial começou então a 
abordagem dos temas a debate. 
Jorge Coelho começou por salientar o 
desenvolvimento do concelho de Mangualde, que 
para tal tem aproveitado várias condições especiais 
como, infraestruturas rodoviárias, ferroviárias ou 
mesmo marítimas com o porto de Aveiro a 80 km, 
tudo isto aliado ao facto de ter à frente dos seus 
destinos alguém com ambição para que Mangualde 
seja uma realidade muito boa. 
Além do setor industrial e têxtil, também o setor 
agrícola foi salientado por Jorge Coelho, referindo-
se em particular às cooperativas do concelho. 
Seguidamente Lobo Xavier frisou o pouco 
empenho que o governo tem demonstrado 
pela descentralização, visto serem fenómenos 
que não se fazem sem política. Salientou que  

do interior, onde muita coisa se foi perdendo nos 
últimos dez anos, salientando sempre, que Mangualde 
poderá ser uma exceção. 
Todos os intervenientes se mostraram unânimes na 
importância do nó viário para o desenvolvimento e na 
preocupação com a demografia decrescente. 
Jorge Coelho, continuou depois, afirmando que 
as questões colocadas por Pacheco Pereira 
eram pertinentes, até porque, apesar de todo o 
desenvolvimento, Mangualde é um concelho onde 
há ainda muitos problemas. Criticou duramente os 
governos que teimam em virar costas às realidades 
de muitas autarquias e deu como o exemplo o edifício 
recuperado ao lado do "antigo Colégio", onde estudou, 
que a Câmara pretende recuperar e, apesar de 
imensos esforços e contactos o estado nem sequer 
responde. 
Lobo Xavier, salientou também a posição de Pacheco 
Pereira, referindo mesmo, que este poderia temer 
estar-se a levar o programa para o lado da campanha 
eleitoral. Este risco, foi colocado de lado por Lobo 
Xavier referindo que "não pertenço à maioria do Jorge 
Coelho. Naturalmente, e pela minha parte, peguei em 
coisas bem feitas". 
A terminar este primeiro tema de debate, Pacheco 
Pereira, mais urna vez referiu não saber o que dizer, 
terminando por referir "se é verdade o que dizem de 
Mangualde, e eu acredito que seja, não é o retrato do 
interior do país". 
Já no tema que se seguiu, todos foram unânimes, 
com pequenas diferenças mais ou menos críticas. 
A responsabilização de um autarca pelo parecer ou 
decisão fundamentada em pareceres jurídicos ou 
técnicos da autarquia é completamente absurdo. 
Se o Presidente da Câmara fosse obrigado a ler 
todos os processos, não faria mais nada, noite e 
dia, salientaram. Lobo Xavier referiu mesmo que se 
corria o risco de um autarca se ver envolvido numa 
contenda judicial que lhe poderia custar vários anos 
de vencimento. Pacheco Pereira acrescentou que, 
e salvaguardados casos extremos de corrupção e 
negligência, essa responsabilização não fazia qualquer 
sentido. 

o desenvolvimento tem que vir aliado à vontade de 
autarcas e políticos que têm visão e lutam pelo melhor, 
referindo Mangualde como exemplo de diferença. 
Já Pacheco Pereira mostrou algum constrangimento 
perante uma realidade de Mangualde, que referiu 
desconhecer, caindo-se portanto no risco de num 
programa como a Quadratura do Circulo se estar a 
engrandecer uma cidade que, e naturalmente também 
terá os seus problemas. Para se poder pronunciar, 
Pacheco Pereira referiu que seria necessário ouvir mais 
além das forças vivas de Mangualde. Salientou ainda, 
que tem por hábito à chegada comprar sempre os 
jornais locais para se inteirar um pouco e, em relação a 
Mangualde, viu que a oposição está ativa, salientando 
mesmo, cartazes com promessas do domínio autárquico 
que ainda não foram cumpridas. 
Mostrou-se acima de tudo critico em relação à realidade 
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL EM MANGUALDE 
PARA VISITAR OBRAS 
O vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, 
Carlos Alberto Fernandes, efetuou no passado dia 3 
de novembro, urna visita ao concelho de Mangualde 
para acompanhar de perto a evolução de algumas 
obras e para avaliar a intervenção na Estação 
Internacional de Caminhos de Ferro de Mangualde. 
Para o efeito, foi acompanhado pelo Presidente da 
Câmara de Mangualde, João Azevedo. 

Visitou a Estação Internacional de Caminhos de Ferro 
de Mangualde com vista à melhoria de infraestruturas 
de apoio ao terminal ferroviário e abordando a 
reabilitação da linha da Beira Alta, tendo no horizonte 
2018. Foram ainda ver de perto algumas obras que 
estão a decorrer no concelho, nomeadamente a 
repavimentação da EN 234, que liga Mangualde a 
Nelas e EN 232 que liga Mangualde a Gouveia. 
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EDITORIAL 

Serafim 
Tavares 

Diretor 
diretor©jornalrenascimento.pt  

Caro Leitor 

No passado mês de outubro e início deste mês, 

ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma 

sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente 

da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os 

nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim 

Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando 

Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os 

ouvir, foi-me dito que não foram contatados para tal 

sondagem, assim como eu também não. Desconheço 

quem a encomendou, se o Partido Social Democrata, 

o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP 

ou outros. 

Posto isto, quero dizer que: não sou candidato a 

nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que já aqui 

disse na edição n° 681 de 15/3/2016, mas reitero 

a frase do povo "deve ser candidato aquele que tiver 

melhores provas na vida". 

Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de 

2017 que já foi discutido na Assembleia da República. 

A política Económica do atual Governo vai pelas ruas 

da amargura. Está no espelho deste orçamento. 

Sem conseguirmos estabilidade económica, não 

atraímos investidores que possam acreditar em 

Portugal e assim, não saímos da recessão e a 

geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa 

vizinha Espanha sem Governo do que nós. Outros 

países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à 

nossa, estão a crescer mais. 

Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio 

das esquerdas, penalizando assim o crescimento a 

médio e longo prazo. 

Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica 

para trás e quem vai pagar a fatura somos todos nós. 

Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não 

beneficia as pensões mais baixas, pelo contrário, joga 

com o tempo que falta para as eleições autárquicas. 

O estado quer fazer bonito para as próximas eleições 

e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes 

das eleições para imediatamente a seguir o subir, 

causando custos irreparáveis para o país. 

Governar um país, é mais do que governar uma 

Câmara Municipal, ou a própria casa, mas os 

incompetentes existem e, os que não sabem governar 

a sua casa, nunca devem governar o povo. 

Abraço amigo 
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EDITORIAL Nº 696 - 15/11/2016
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Caro Leitor
 
No passado mês de outubro e início deste mês, ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma
sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os
nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando
Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os ouvir, foi-me dito que não foram contatados para
tal sondagem, assim como eu também não. Desconheço quem a encomendou, se o Partido Social
Democrata, o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP ou outros.
 
Posto isto, quero dizer que: não sou candidato a nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que já aqui
disse na edição nº 681 de 15/3/2016, mas reitero a frase do povo "deve ser candidato aquele que
tiver melhores provas na vida".
 
Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de 2017 que já foi discutido na Assembleia da
República.
 
A política Económica do atual Governo vai pelas ruas da amargura. Está no espelho deste orçamento.
 
Sem conseguirmos estabilidade económica, não atraímos investidores que possam acreditar em
Portugal e assim, não saímos da recessão e a geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa vizinha
Espanha sem Governo do que nós. Outros países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à nossa,
estão a crescer mais.
 
Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio das esquerdas, penalizando assim o crescimento
a médio e longo prazo.
 
Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica para trás e quem vai pagar a fatura somos todos
nós. Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não beneficia as pensões mais baixas, pelo
contrário, joga com o tempo que falta para as eleições autárquicas. O estado quer fazer bonito para as
próximas eleições e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes das eleições para
imediatamente a seguir o subir, causando custos irreparáveis para o país.
 
Governar um país, é mais do que governar uma Câmara Municipal, ou a própria casa, mas os
incompetentes existem e, os que não sabem governar a sua casa, nunca devem governar o povo.
 
Abraço amigo
 
15 de Novembro de 2016
 
Rosto
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Mangualde acolheu 1ª prova do Circuito Municipal de Escolas de Natação
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No passado domingo, dia 30 de outubro, as Piscinas Municipais de Mangualde acolheram a 1ª prova
do Circuito Municipal de Escolas de Natação da temporada 2016/17. Esta concentração contou com
aproximadamente 300 participantes, entre nadadores, juízes e cronometristas. A iniciativa contou com
a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
 
Nas provas foram obtidos três recordes de escalão. A Escola Municipal de Natação de Mangualde
demonstrou mais uma vez um excelente desempenho e obteve um 4.º lugar perfazendo 77 pontos.
Esta classificação é resultado de 9 primeiros lugares, 2 segundos lugares, 5 terceiros lugares, 3
quartos lugares e 2 quintos lugares.
 
No final da prova, os nadadores mangualdenses Mónica Silva, António Fernandes e Ricardo Machado
receberam pela mão do vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde o prémio de Nadadores do
Ano 2016 nos respetivos escalões.
 
15 de Novembro de 2016
 
Rosto
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"Sextas da Lua" e o 19º aniversário da Biblioteca de Mangualde
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25 de novembro, 21h00
 
SEXTAS DA LUA  ASSINALAM 19º ANIVERSÁRIODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
 
CONCERTO GUITARDRUMS E O BRINDE FESTIVO DE ANIVERSÁRIO SÃO OS MOMENTOS CHAVE
DESTA NOITE
 
A próxima edição do projeto  Sextas da lua  é ainda mais festivo, assinalando o 19º aniversário da
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece no dia 25 de
novembro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal, e conta dois momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o brinde festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se
vão recordar as músicas da década de abertura da Biblioteca Municipal.
 
Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para criar algo
inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu trazer a
público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia são feitos
nas respetivas guitarras.
 
Sofia Monteiro

Página 158



A159

Sextas de Lua assinalam 19º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde
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A próxima edição do projeto  Sextas da lua  que acontece no dia 25 de novembro, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal, conta dois momentos chave: o concerto Guitardrums, no auditório, e o brinde
festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se vão recordar as músicas da década de
abertura da Biblioteca Municipal.
Recorde-se que Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para
criar algo inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu
trazer a público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia
são feitos nas respetivas guitarras.
 
Número de edição: 460
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Acção em Mangualde alerta 
para violência contra mulheres
HOJE A Câmara Municipal de
Mangualde antecipa a come-
moração do Dia Internacional
pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres e assinala
hoje a efeméride com uma ses-
são sobre 'Direitos das vítimas
de violência doméstica/conju-
gal', às 15h00, no Centro de
Inovação e Dinamização Em-

presarial de Mangualde – CI-
DEM.

A acção é dirigida a técnicos
e comunidade em geral e será
dinamizada pela Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima
de Coimbra. As inscrições são
gratuitas, mas obrigatórias,
através Gabinete de Acção So-
cial da Câmara Municipal de

Mangualde (232 619 880 e sso-
cial@cm man gualde.pt).

O Dia Internacional para a
Eliminação da Violência Con-
tra as Mulheres celebra-se to-
dos os anos a 25 de Novembro.
Em média, uma em cada três
mulheres é vítima de violência
doméstica. Em Portugal, 85%
das vítimas são mulheres. |
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Mangualde substitui Lâmpadas de mercúrio por tecnologia LED
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho.
 
As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais para o meio ambiente. O LED não possui
esses metais e possui uma alta durabilidade que permite diminuir a quantidade de lixo produzido.
 
Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública.
 
Inserido em 16, Novembro - 2016
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Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres assinalado em
Mangualde
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Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres assinalado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Novembro de 2016
 
55 Views
 
Decorre nesta quarta-feira, 16 de novembro, pelas 15h00, com a Câmara Municipal de Mangualde a
antecipar a comemoração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres com
uma sessão sobre "Direitos das vítimas de violência doméstica/conjugal", orientada pela APAV -
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima - GAV Coimbra. A ação é dirigida a técnicos e comunidade
em geral e decorrerá no CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, através dos contactos: Gabinete de Ação Social da
Câmara Municipal de Mangualde, T. 232 619 880, ssocial@cmmangualde.pt
 
A ORIGEM DESTE DIA
 
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25
de novembro. Esta data visa alertar a sociedade para os vários casos de violência contra as mulheres,
nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos.
 
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas
de violência doméstica em Portugal são mulheres. A violência doméstica contra as mulheres abarca
vítimas de todas as condições e de todos os estratos sociais e económicos. As vítimas de violência
doméstica em Portugal podem recorrer à APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima) que além
de prestar apoio às vítimas organiza eventos especiais neste dia.
 
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de novembro como Dia
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Desde 1999 que se tem celebrado este
dia pelo mundo.
 
A data está relacionada com a homenagem a Tereza, Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e
assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.
 
Por:Mun.Mangualde
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Mangualde substitui lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7014bcdc

 
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
 
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
 
16 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Mangualde quer Feira dos Santos como Património Nacional
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Novembro 16, 2016 | Região
 
No rescaldo de uma mais edição, que atraiu milhares de pessoas a Mangualde, o presidente da
Câmara Municipal, João Azevedo, anunciou que vai pedir a certificação da Feira dos Santos como
património nacional. "Tem qualidade, tem competência, resume um setor económico e social que se
dispersa por todo o lado em dois dias e meio, e é o espelho da nossa atividade social, cultural,
industrial e empresarial", justificou o autarca.
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes.
Desde a gastronomia, através das tradicionais febras, passando pelos enchidos, frutos secos,
artesanato e vinho, até aos produtos agrícolas.
 
Durante o último fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram animadas, proporcionando a
todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame dinamizou, mais uma vez, os vários
setores de atividade com iniciativas e momentos dedicados a cada um deles.
 
Novembro 16, 2016 |
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Mangualde vai ter iluminação pública com lâmpadas de tecnologia LED
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
 
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de Agosto.
 
16 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Apresentação do ‘Exercício MARTE 16’
A Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Portu-
guês vão apresentar hoje, às 10h00, no salão nobre da
Câmara, o ‘Exercício MARTE 16’ que irá decorrer no
concelho de Mangualde entre 22 e 30 de Novembro.
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300 postes de luz
com tecnologia LED
Mangualde Câmara estabeleceu acordo com a EDP que
permitirá reduzir consumo energético em cerca de 50%
A Câmara Municipal de Man-
gualde estabeleceu um acordo
com a EDP com vista à substi-
tuição das lâmpadas de mer-
cúrio, utilizadas na iluminação
pública de algumas freguesias
do concelho, por lâmpadas de
tecnologia LED. 

Na formalização do acordo
marcaram presença o presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, o verea-
dor João Lopes, e os engenhei-
ros da EDP, Garcia Mendes e
Carlos Peres.

Em nota de imprensa, a Câ-
mara de Mangualde explica
que “este acordo, sem custo
para o município, permite uma
poupança de 50% no con-
sumo de energia nos referidos
postes, além de permitir eco-
nomizar em gastos com ma-
nutenção”. 

Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias de
mercurio no concelho por ou-
tras de tecnologia LED “de alta
durabilidade que permite di-
minuir a quantidade de lixo
produzido”. 

“Preocupada com as ques-
tões ambientais e económicas,

a autarquia continua atenta à
renovação do parque de ilu-
minação pública. É de recordar
que o trabalho elaborado pela
autarquia no reequilíbrio das

contas públicas, permitiu a re-
ligação da iluminação pública
durante a noite em Agosto úl-
timo”, conclui a nota de im-
prensa.|

João Lopes, Carlos Peres, Garcia Mendes e João Azevedo
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300 postes com
iluminação LED
em Mangualde
Substituição | P9
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Concerto 
assinala 
aniversário 
da biblioteca 
A próxima edição do projecto
‘Sextas da lua’ é ainda mais fes-
tivo, assinalando o 19.º aniver-
sário da Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Man-
gualde. A celebração acontece
no dia 25, às 21h00, na diblio-
teca municipal, e conta dois
momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o
brinde festivo de aniversário,
num ambiente de café-concer -
to onde se vão recordar as mú-
sicas da década de abertura da
Biblioteca Municipal. |
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300 postes de luz com tecnologia LED
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A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP com vista à substituição das
lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED.
 
Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo,
o vereador João Lopes, e os engenheiros da EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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 A Biblioteca Municipal Ale-
xandre Alves recebe esta sexta-
-feira, 18 de novembro, a partir 
das 9h, o I Seminário integra-
do no programa ‘Bons Velhos 
Tempos’, sobre a temática ‘Par-
ticipação social e envelhecimen-
to bem-sucedido’. O encontro, 
é organizado pela Câmara de 
Mangualde e da Tempo XL com 
os parceiros: Centro Paroquial 
de Chãs de Tavares, Centro So-
cial Paroquial de Abrunhosa-
-A-Velha, Centro Paroquial da 
Cunha Baixa e Universidade 
Sénior. Ao longo da sessão serão 
abordados temas como ‘Desa-

fios atuais em torno do envelhe-
cimento bem-sucedido’ e ‘Prá-
ticas participativas, inovação e 
envelhecimento’.   
 “O Programa de animação 
‘Bons Velhos Tempos’ completa 
em 2016 o seu 5º aniversário e 
conta já com mais de um milhar 
de participantes e centenas de 
sessões realizadas em itinerân-
cia pelas instituições de apoio a 
idosos que não têm animador, 
no Concelho de Mangualde”, 
antecipa a Câmara Municipal 
em comunicado à imprensa. A 
mesma nota acrescenta que o 
programa está “ancorado em 

metodologias participativas e 
propostas inovadoras de inter-
venção com o público sénior”, 
dinamizando várias iniciativas 
geracionais, intergeracionais e 
eventos junto da comunidade. 
 “Neste âmbito, faz todo o 
sentido para a equipa do projeto 
reunir vários técnicos, especia-
listas, profissionais da geron-
tologia/geriatria, animadores, 
empreendedores e outros agen-
tes, no sentido de refletir sobre 
os desafios atuais em torno do 
envelhecimento”, sublinha a au-
tarquia.

Textos: EA

Os desafios em torno do envelhecimento 
ativo debatidos em seminário
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Sextas da Lua assinalam 19º aniversário da Biblioteca Municipal de Mangualde
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A próxima edição do projeto  Sextas da lua  assinala o 19º aniversário da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde. A celebração acontece no dia 25 de novembro, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal, e conta dois momentos chave: o concerto Guitardrums, no auditório, e o brinde
festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se vão recordar as músicas da década de
abertura da Biblioteca Municipal.
 
Guitardrums é um grupo de jovens músicos de Vila Franca de Xira que se juntou para criar algo
inovador no mundo da música. É uma orquestra constituída por guitarras que conseguiu trazer a
público um novo e inovador som acústico, uma vez que ritmos, baixo, percussão e melodia são feitos
nas respetivas guitarras.
 
Inserido em 17, Novembro - 2016
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Lâmpadas de LED permitem poupança em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Novembro de 2016
 
41 Views
 
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
 
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
 
Por:Mun.Mangualde
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ACORDO COM A EDP PERMITE POUPANÇA DE 50% NO CONSUMO DE ENERGIA
 
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
 
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
 
Sofia Monteiro
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Município de Mangualde
recebe Exercício Marte 16
Exército Durante uma semana, o 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado 
de Rodas/NATO Response Force 2016 vai operar em Mangualde, o que muito
orgulha o autarca local
A Câmara Municipal de Man-
gualde e o Exército Português,
apresentaram ontem o 'Exer-
cício Marte 16' que vai decorrer
em vários pontos do concelho
de Mangualde entre os dias 22
e 30 deste mês. 

Durante esse período, o 2.º
Batalhão de Infantaria Meca-
nizado de Rodas/NATO Res-
ponse Force 2016 ( 2BIMecRo-
das/NRF2016) vai realizar o
'Exercício Marte 16', que se ma-
terializa na execução de uma
operação ofensiva e, posterior-
mente, uma operação de esta-
bilização. Este exercício cons-
titui-se como uma parte inte-
grante do plano de treino do
2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas
qualificações. O 2BIMecRo-
das/NRF2016 encontra-se em
fase de prontidão para projec-
ção em sete dias, como con-
tributo de Portugal para a
Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016,
em resposta à implementação
do Readiness Action Plan da
Aliança Atlântica. É composto
por 600 militares e 141 viatu-
ras, constituindo-se como en-
cargo operacional do RI14. 

O programa deste exercício
foi apresentado pelo tenente-
coronel Pedro Miguel de An-
drade Barreiro, estando ainda
presentes o presidente da Câ-
mara de Mangualde, João Aze-

vedo, e o comandante do Re-
gimento de Infantaria n.º14, co-
ronel Mário Bastos.

O exercício será realizado
em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, Ti-
baldinho/Alcafache, o campo
da feira quinzenal e ainda a
zona de Cunha Baixa. 

Em paralelo decorre, de 22 a
30 deste mês, uma exposição
no átrio da Câmara de Man-
gualde, de 25 a 30, a exposição
de viaturas PANDUR e a
TMME. Nos dias 26 e 27, de-
corre a realização de um campo
de refugiados que terá a cola-
boração do agrupamento de
escolas. O exercício termina
com um desfile motorizado, no
dia 30, a caminho da A25.

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, receber este tipo
de iniciativas no concelho é
muito importante. “Receber o
Exercício Marte em Mangual -
de, dá-nos uma satisfação enor -
me. Estamos sempre pron tos
para receber estas iniciativas e
gostaria de agradecer de forma
muito especial a escolha. Esta
iniciativa vem dar notoriedade
ao concelho de Mangualde, à
região e vem demonstrar
aquilo que o Exército tem de
bom, aquilo que representa
para a sociedade civil, e princi-
palmente fazer um espelho da-
quilo que são os movimentos
permanentes das forças arma-
das”, disse João Azevedo, real-
çando o empenho do exército

nos fogos florestais. “Estes exer-
cícios dignificam as forças ar-
madas, o Exércio, o território,
os agentes locais e especial-
mente Portugal e os portugue-
ses. Já demos provas de que es-
tamos prontos para vos receber
e é um prazer este trabalho em
conjunto”, concluiu o autarca.

O comandante do Regi-
mento de Infantaria n.º14, Co-
ronel Mário Bastos, agradeceu
à população de Mangualde o
“apoio, dedicação e amizade
que permitem a realização do
exercício”. “Servimos os por-
tugueses com todo o gosto e
um gosto ainda maior quando
somos recebidos com esta
amizade e disponibilidade”,
disse ainda. DSF |

Exercício militar foi apresentado ontem na Câmara de Mangualde
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A Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português, apresentaram ontem o 'Exercício Marte 16'
que vai decorrer em vários pontos do concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 deste mês.
 
Durante esse período, o 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/NATO Response Force 2016 (
2BIMecRodas/NRF2016) vai realizar o 'Exercício Marte 16', que se materializa na execução de uma
operação ofensiva e, posteriormente, uma operação de estabilização.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde substitui lâmpadas de mercúrio por lâmpadas LED
 
2016-11-18
 
A Câmara Municipal de Mangualde estabeleceu um acordo com a EDP Distribuição para a substituição
das lâmpadas de mercúrio, utilizadas na iluminação pública de algumas freguesias do concelho, por
lâmpadas de tecnologia LED. Na formalização do acordo marcaram presença o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, o vereador da autarquia, João Lopes, e os engenheiros da
EDP, Garcia Mendes e Carlos Peres.
 
Este acordo, sem custo para o município, permite uma poupança de 50% no consumo de energia nos
referidos postes, além de permitir economizar em gastos com manutenção. Até ao final do ano vão ser
substituídas 300 luminárias no concelho. As lâmpadas de mercúrio contêm metais pesados prejudiciais
para o meio ambiente. O LED não possui esses metais e possui uma alta durabilidade que permite
diminuir a quantidade de lixo produzido. Ao consumir menos energia, diminui ainda drasticamente a
quantidade de CO2 emitida na atmosfera.
 
Preocupada com as questões ambientais e económicas, a autarquia continua atenta à renovação do
parque de iluminação pública. É de recordar que o trabalho elaborado pela autarquia no reequilíbrio
das contas públicas, permitiu a religação da iluminação pública durante a noite. Esta religação teve o
seu início no passado dia 3 de agosto.
 
2016-11-18
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O município de Mangualde tem agora disponível uma aplicação (APP) para telemóvel gratuita e que
pretende dar a conhecer o concelho. O "Descubra Mangualde" está disponível para sistemas Android e
IOS e destina-se a todos os mangualdenses ou visitantes que tenham pretendam descobrir locais de
interesse ou a história da região.
 
De acordo com um comunicado da autarquia, a APP possui um mapa interativo, que permite descobrir
pontos de interesse, contactos úteis, e calcular rotas. Já a secção "A Descobrir" permite viajar mais
rapidamente e conhecer melhor o que o concelho oferece. É ainda possível conhecer sugestões de
locais onde comer ou dormir em Mangualde, bem como saber o que a agenda cultural tem para
oferecer.
Subscreva aqui o Jornal do Centro!
 
Inserido em 18, Novembro - 2016
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ANIVERSÁRIO No próximo dia 25 de novembro, 
a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, vai assinalar a passagem do seu 19.° 
Aniversário, promovendo a realização de uma edi-
ção especial da iniciativa 'Sextas da Lua'. A come- 

moração vai contar com dois momentos especiais: 
o concerto dos Guitardrums - um grupo de jovens 
de Vila Franca de Xira que se juntou para criar 
algo musicalmente inovador - e o brinde festivo de 
aniversário, num ambiente de café concerto. 
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DECO No dia 24 de novembro, o Auditório da Câma-

ra Municipal de Mangualde vai acolher três work-

shops de sensibilização, promovidos pela DECO. A 

partir das 10.00 horas realizam-se os workshops 

- 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber  

Comprar: conselhos e cuidados a ter nas compras'- di-

rigidos à população com mais de 50 anos. A tarde, 

a partir das 14.30 horas, decorre o workshop 'O me-

lhor resíduo é aquele que não é produzido, integrado 

nas comemorações da Semana dos Resíduos. 
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LED O Município de Mangualde estabeleceu um 

acordo com a EDP Distribuição para a substituição 

das lâmpadas de mercúrio, até aqui utilizadas na 

iluminação pública de algumas freguesias do con-

celho, por lâmpadas de tecnologia LED. O acordo,  

sem custos para o município mangualdense, per-

mite uma poupança de 50% no consumo de energia 

nos referidos postes, além de permitir economizar 

em gastos C.õm manutenção. Até ao final do ano 

serão substituídas 300 luminárias no concelho. 
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Mangualde acolhe treino do Exército
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
19 de Novembro de 2016
 
36 Views
 
Na passada quinta-feira, 17 de novembro, a Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português
apresentaram o 'Exercício MARTE 16' que irá decorrer no concelho de Mangualde entre 22 e 30 de
novembro. Trata-se de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta
mais eficiente em caso de intervenção real. A apresentação foi presidida pelo Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, e pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º14,
Coronel Mário Bastos. O programa deste exercício foi apresentado pelo tenente coronel Pedro Miguel
de Andrade Barreiro.
 
'JÁ DEMOS PROVAS DE QUE ESTAMOS PRONTOS PARA VOS RECEBER
 
E É UM PRAZER ESTE TRABALHO EM CONJUNTO' - JOÃO AZEVEDO
 
Na sua apresentação, João Azevedo salienta o agrado com que o concelho recebe este tipo de
iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto deste exercício ser feito cá'.
Acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este exercício em Mangualde'. O
autarca reforça ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas iniciativas e gostaria de
agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar notoriedade ao concelho de
Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom, aquilo que representa para
a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os movimentos permanentes das
forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirma 'estes exercícios dignificam as forças armadas, o
Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os portugueses. Já demos provas
de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho em conjunto'.
 
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
 
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
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e no Monte do Bom Sucesso.
 
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
 
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
 
Por:Mun. Mangualde
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mada em Setembro de 1962,
em Paris. A produção começou
em Fevereiro de 1964, tendo o
carismático 2CV sido o pri-
meiro veículo aí construído.

Elísio Oliveira trabalha há 30
anos na PSA de Mangualde e
não tem dúvidas de que, neste
período, este centro de produ-
ção foi “o principal motor de
desenvolvimento do concelho”.

Além de ter produzido cerca
de um milhão de veículos e
empregado, em média, 1.000
pessoas, “alcançou a 10.ª posi-
ção no ranking nacional das
empresas exportadoras e atin-
giu níveis de competitividade
e qualidade de topo no mer-
cado”, refere o director.

Segundo refere, “centenas de
milhares de horas de formação
técnica e industrial foram mi-
nistradas aos seus colabora-
dores”. “Transformou sociolo-
gicamente muita gente do
campo em operários de cul-
tura industrial e proporcionou
a muitos contacto com fábri-
cas estrangeiras”, refere.

O responsável conta que a
PSA de Mangualde, além de ter
colaborado com o Instituto de
Emprego e Formação Profis-
sional e com escolas profissio-
nais da região através da do-
tação de material e apoios para
melhorar as condições de for-
mação (como carros, motores
e caixas de velocidade), pro-
porcionou centenas de está-
gios a jovens e “afirmou-se
como uma instituição com
grande sentido de responsabi-
lidade social”. |

D.R.

Fábrica da Peugeot Citroën produz actualmente 220 veículos por dia 

PSA é o “coração”
do desenvolvimento
económico da cidade
Mangualde Fábrica produziu nos últimos 30 anos um milhão
de veículos e teve em média mil postos de trabalho
Nestes 30 anos, que são tam-
bém os 30 anos de Mangualde
como cidade, a PSA - Peugeot
Citroën não só criou emprego,
como atraiu outras empresas.

“Se não existisse em Man-

gualde, o concelho não tinha
tanta pujança industrial, porque
empregou muita gente, desen-
volveu económica e social-
mente, mas também atraiu
muito investimento privado

que produziu mais empregos”,
diz à agência Lusa o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo.

A decisão de criar uma fá-
brica em Mangualde foi to-
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Daniel Bessa vai estar em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Novembro de 2016
 
19 Views
 
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva
para o futuro.
 
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
 
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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A PSA de Mangualde produziu nos últimos 30 anos cerca de um milhão de veículos e teve em média
mil postos de trabalho, levando a que seja considerada o "coração" do desenvolvimento económico do
concelho.
 
Nestes 30 anos, que são também os 30 anos de Mangualde como cidade, a PSA - Peugeot Citroën não
só criou emprego, como atraiu outras empresas.
 
"Se não existisse em Mangualde, o concelho não tinha tanta pujança industrial, porque empregou
muita gente, desenvolveu económica e socialmente o concelho, mas também atraiu muito
investimento privado que produziu mais empregos", diz à agência Lusa o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo.
 
A decisão de criar uma fábrica em Mangualde foi tomada em setembro de 1962, em Paris. A produção
começou em fevereiro de 1964, tendo o carismático 2CV sido o primeiro veículo aí construído.
 
Elísio Oliveira trabalha há precisamente 30 anos na PSA de Mangualde e não tem dúvidas de que,
neste período, este centro de produção foi "o principal motor de desenvolvimento do concelho".
 
Além de ter produzido cerca de um milhão de veículos e empregado, em média, mil pessoas,
"alcançou a décima posição no ranking nacional das empresas exportadoras e atingiu níveis de
competitividade e qualidade de topo no mercado", refere o diretor.
 
"Atraiu várias empresas para a região", realça, acrescentando que, devido à sua dimensão e boas
práticas, "impactou fortemente o concelho".
 
Segundo Elísio Oliveira, "centenas de milhares de horas de formação técnica e industrial foram
ministradas aos seus colaboradores".
 
"Transformou sociologicamente muita gente do campo em operários de cultura industrial e
proporcionou a muitos contacto com fábricas estrangeiras", refere.
 
O responsável conta que a PSA de Mangualde, além de ter colaborado com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional e com escolas profissionais da região através da dotação de material e apoios
para melhorar as condições de formação (como carros, motores e caixas de velocidade), proporcionou
centenas de estágios a jovens e "afirmou-se como uma instituição com grande sentido de
responsabilidade social".
 
A doação de uma ambulância aos Bombeiros Voluntários de Mangualde e de duas carrinhas de
transporte de deficientes ao Complexo Paroquial e Santa Casa da Misericórdia, a instalação de um
parque infantil no jardim central da cidade e a atribuição de apoios financeiros a instituições do
concelho são alguns exemplos.
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O presidente da autarquia, João Azevedo, reconhece o importante papel da PSA não só a nível
económico, mas também da "coesão territorial e social" e na criação de ícones para o concelho.
 
"A Citroën tem aqui dois ícones mundiais que representam Mangualde: o 2CV e o DS (Boca de Sapo)",
frisa, acrescentando que foram colocadas obras de artes alusivas aos dois modelos em duas rotundas
da cidade.
 
João Azevedo admite que o centro de produção "teve momentos bons e momentos maus, houve
momentos em que teve de terminar com alguns processos industriais", o que implicou menos gente
na sua produção.
 
"No nosso período fizemos tudo para que a Citroën se mantivesse. A partir do momento em que
percebeu que desenvolvemos projetos de segurança, de aparcamento e de desenvolvimento industrial
deu-nos sinais claros de que ficaria aqui", frisa.
 
Elísio Oliveira explica que "os anos de maior risco de sobrevivência foram, e continuarão a ser, os anos
de fim de ciclo de vida dos veículos que estão a ser produzidos em cada momento e da consequente
mudança de modelo".
 
"Os anos de risco verdadeiramente letal foram os anos de 2008/2009, em que, em consequência da
crise do 'subprime', o mercado automóvel europeu caiu fortemente de 18 milhões para 13 milhões de
veículos, tendo por consequência uma subutilização generalizada das fábricas", refere.
 
Segundo este responsável, "sobravam fábricas" e "foi necessária muita coragem e determinação e um
enfoque estratégico assertivo para garantir a continuidade da empresa".
 
"Nos anos seguintes, marcados também pela crise das dívidas soberanas, os mercados foram bastante
voláteis, tendo a empresa respondido com grande flexibilidade, alternando regimes de dois turnos e
três turnos com as perturbações que sempre caracterizam estas situações", acrescenta.
 
A PSA de Mangualde está atualmente a trabalhar em dois turnos, "fazendo 220 veículos por dia,
50.000 por ano, faturando cerca de 400 milhões de euros e empregando 750 colaboradores".
 
"Tem hoje boas perspetivas de futuro, com o ganho do novo modelo a partir de 2018 e o inerente
projeto de investimento de cerca de 50 milhões de euros para transformação e inovação tecnológica",
sublinha.
 
*Lusa / Foto: Nuno André Ferreira
 
21 de Novembro de 2016
 
José Lagiosa
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Treino de Guerra."Exercício MARTE 16? arranca amanhã em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-11-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f2d72b31

 
'Exercício MARTE 16' inicia-se amanhã no concelho de Mangualde e decorre até 30 de novembro.
Trata-se de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta mais eficiente
em caso de intervenção real.
 
Na apresentação da operação, o autarca de Mangualde,João Azevedo, salientou o agrado com que o
concelho recebe este tipo de iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto
deste exercício ser feito cá'. acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este
exercício em Mangualde', o edil reforçou ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas
iniciativas e gostaria de agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar
notoriedade ao concelho de Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom,
aquilo que representa para a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os
movimentos permanentes das forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirmou 'estes exercícios
dignificam as forças armadas, o Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os
portugueses. Já demos provas de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho
em conjunto'.
 
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
 
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
 
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
 
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
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RI14.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
21 Novembro, 2016
 
José Silva
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AMANHÃ

REUNIÃO PÚBLICA
DE CÂMARA

São Pedro do Sul
9h30

A reunião pública da Câ-
mara Municipal de São Pe-
dro do Sul decorre, a partir
das 9h30, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho. 

PRÓXIMOS DIAS

“LEITURA 
SEM IDADE”

Tondela
Quinta-feira, 14h30

A Biblioteca Municipal To-
maz Ribeiro desloca-se ao
Centro Social e Paroquial de
Canas de Santa Maria, no
âmbito do programa de ani-
mação da leitura para senio-
res ‘Leitura Sem Idade’. As
actividades envolvem mú-
sica e leituras.

ACÇÃO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES

Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30

O Centro Cultural de Carre-
gal do Sal recebe na pró-
xima sexta-feira, pelas
14h30, uma sessão sobre
violência contra mulheres
dinamizada pelo Núcleo de
Programas Especiais da
GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO

Tondela
Sexta-feira, 18h30

A exposição 'Um Presente
cheio de Natal' é inaugurada
na próxima sexta-feira, pe-
las 18h30, na Galeria de Ex-
posições do Mercado Velho,
em Tondela.

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS

Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00

O Auditório Municipal vai

ser palco de uma sessão so-
bre “Os Descobrimentos”
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissio-
nais do Museu Interactivo
do Porto. .

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0

A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim
reúne na próxima sexta-
-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS

Mangualde
Sexta-feira, 21h00

A próxima edição do pro-
jecto “Sextas da lua” é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde. A cele-
bração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”

Penalva do Castelo
Sábado, 12h30

O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no pró-
ximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Cas-
telo, naquela que é a 2.ª edi-
ção do “Queijo Serra da Es-
trela à Chef”. O evento
conta com a presença de
sete chef´s de cozinha, três
dos quais com estrelas Mi-
chelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo.

FESTIVAL DE SOPAS
EM CAPARROSA

Tondela
Sábado, 19h00

A associação Acuca realiza o
2.º Festival das Sopas, no pa-
vilhão de Caparrosa. 
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PSA é o “coração” 
do desenvolvimento 
económico de Mangualde
Economia Fábrica produziu nos últimos 30 anos cerca de um milhão 
de veículos e teve em média mil postos de trabalho, levando a que seja 
considerada o “coração” do desenvolvimento económico do concelho
Nestes 30 anos, que são tam-
bém os 30 anos de Mangualde
como cidade, a PSA - Peugeot
Citroën não só criou emprego,
como atraiu outras empresas.

"Se não existisse em Man-
gualde, o concelho não tinha
tanta pujança industrial, por-
que empregou muita gente,
desenvolveu económica e so-
cialmente o concelho, mas
também atraiu muito investi-
mento privado que produziu
mais empregos", diz à agência
Lusa o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo.

A decisão de criar uma fá-
brica em Mangualde foi to-
mada em Setembro de 1962,
em Paris. A produção começou
em Fevereiro de 1964, tendo o
carismático 2CV sido o pri-
meiro veículo aí construído.

Elísio Oliveira trabalha há
precisamente 30 anos na PSA
de Mangualde e não tem dú-
vidas de que, neste período,
este centro de produção foi "o
principal motor de desenvol-
vimento do concelho".

Além de ter produzido cerca
de um milhão de veículos e
empregado, em média, mil
pessoas, "alcançou a 10.ª posi-
ção no ranking nacional das
empresas exportadoras e atin-
giu níveis de competitividade
e qualidade de topo no mer-
cado", refere o director.

"Atraiu várias empresas para
a região", realça, acrescentando
que, devido à sua dimensão e
boas práticas, "impactou for-
temente o concelho".

Segundo Elísio Oliveira,
"centenas de milhares de horas
de formação técnica e indus-
trial foram ministradas aos
seus colaboradores".

"Transformou sociologica-
mente muita gente do campo
em operários de cultura indus-
trial e proporcionou a muitos
contacto com fábricas estran-

geiras", refere.
O responsável conta que a

PSA de Mangualde, além de ter
colaborado com o Instituto de
Emprego e Formação Profis-
sional e com escolas profissio-
nais da região através da do-
tação de material e apoios para
melhorar as condições de for-
mação (como carros, motores
e caixas de velocidade), pro-
porcionou centenas de está-
gios a jovens e "afirmou-se
como uma instituição com
grande sentido de responsabi-
lidade social".

A doação de uma ambulân-
cia aos Bombeiros Voluntários
de Mangualde e de duas carri-
nhas de transporte de deficien-
tes ao Complexo Paroquial e
Santa Casa da Misericórdia, a
instalação de um parque in-
fantil no jardim central da ci-
dade e a atribuição de apoios
financeiros a instituições do
concelho são alguns exemplos.

O presidente da autarquia,
João Azevedo, reconhece o im-
portante papel da PSA não só
a nível económico, mas tam-
bém da "coesão territorial e so-
cial" e na criação de ícones
para o concelho.

"A Citroën tem aqui dois íco-

nes mundiais que representam
Mangualde: o 2CV e o DS (Boca
de Sapo)", frisa, acrescentando
que foram colocadas obras de
artes alusivas aos dois modelos
em duas rotundas da cidade.

João Azevedo admite que o
centro de produção "teve mo-
mentos bons e momentos
maus, houve momentos em
que teve de terminar com al-
guns processos industriais", o
que implicou menos gente na
sua produção.

"No nosso período fizemos
tudo para que a Citroën se
mantivesse. A partir do mo-
mento em que percebeu que
desenvolvemos projectos de
segurança, de aparcamento e
de desenvolvimento industrial
deu-nos sinais claros de que
ficaria aqui", frisa.

Elísio Oliveira explica que
"os anos de maior risco de so-
brevivência foram, e continua-
rão a ser, os anos de fim de ci-
clo de vida dos veículos que
estão a ser produzidos em
cada momento e da conse-
quente mudança de modelo".

"Os anos de risco verdadei-
ramente letal foram os anos de
2008/2009, em que, em con-
sequência da crise do ‘sub-

prime’, o mercado automóvel
europeu caiu fortemente de 18
milhões para 13 milhões de
veículos, tendo por conse-
quência uma subutilização ge-
neralizada das fábricas", refere.

Segundo este responsável,
"sobravam fábricas" e "foi ne-
cessária muita coragem e de-
terminação e um enfoque es-
tratégico assertivo para garan-
tir a continuidade da empresa".

"Nos anos seguintes, marca-
dos também pela crise das dí-
vidas soberanas, os mercados
foram bastante voláteis, tendo
a empresa respondido com
grande flexibilidade, alter-
nando regimes de dois turnos
e três turnos com as perturba-
ções que sempre caracterizam
estas situações", acrescenta.

A PSA está actualmente a tra-
balhar em dois turnos, “fazen -
do 220 veículos por dia, 50.000
por ano, facturando cerca de
400 milhões de euros e em-
pregando 750 colaboradores".

"Tem hoje boas perspectivas
de futuro, com o ganho do novo
modelo a partir de 2018 e o ine-
rente projecto de investimento
de cerca de 50 milhões de euros
para transformação e inovação
tecnológica", sublinha. |

Fábrica da Peugeot Citroën produz actualmente 220 veículos por dia

ARQUIVO / PRESSCENTRO.PT
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Em Mangualde debateu-se a participação social e o envelhecimento bem-sucedido
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Em Mangualde debateu-se a participação social e o envelhecimento bem-sucedido
 
2016-11-21
 
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
2016-11-21
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No dia 17 de novembro, a Câmara Municipal de Mangualde e o Exército Português apresentaram o
'Exercício MARTE 16' que irá decorrer no concelho de Mangualde entre 22 e 30 de novembro. Trata-se
de um treino de meios que possibilita preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso
de intervenção real. A apresentação foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, e pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º14, Coronel Mário Bastos. O
programa deste exercício foi apresentado pelo tenente coronel Pedro Miguel de Andrade Barreiro.
 
'JÁ DEMOS PROVAS DE QUE ESTAMOS PRONTOS PARA VOS RECEBER E É UM PRAZER ESTE
TRABALHO EM CONJUNTO' - JOÃO AZEVEDO
 
Na sua apresentação, João Azevedo salienta o agrado com que o concelho recebe este tipo de
iniciativas: 'o município de Mangualde está muito satisfeito com o facto deste exercício ser feito cá'.
Acrescentando, 'as populações celebram de forma sincera termos este exercício em Mangualde'. O
autarca reforça ainda que 'estamos sempre prontos para receber estas iniciativas e gostaria de
agradecer de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa vem dar notoriedade ao concelho de
Mangualde, à região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem de bom, aquilo que representa para
a sociedade civil, e principalmente fazer um espelho daquilo que são os movimentos permanentes das
forças armadas'. Para finalizar, João Azevedo afirma 'estes exercícios dignificam as forças armadas, o
Exército, o território, os agentes locais e especialmente Portugal e os portugueses. Já demos provas
de que estamos prontos para vos receber e é um prazer este trabalho em conjunto'.
 
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção para agradecer à população de Mangualde o
'apoio, dedicação e amizade que permitem a realização do exercício'. Enfatizando, 'servimos os
portugueses com todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos recebidos com esta amizade e
disponibilidade'.
 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
 
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e será realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
 
Do programa constam momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, vai realizar-se um campo de refugiados que terá a
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, com
um desfile motorizado, no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde vai acolher uma
exposição militar e no Largo Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
 
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
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vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
 
20 de Novembro de 2016
 
Redacção

Página 194



A195

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 7,81 x 13,44 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67032379 22-11-2016

Mangualde

“Bons velhos tempos”

111 A proposta de um 
debate sobre “Participação 
social e envelhecimento 
bem-sucedido” resultou 
numa ampla participa-
ção, em Mangualde, por 
iniciativa do Município de 
Mangualde e da Tempo XL, 
contando com os parceiros 
Centro Paroquial de Chãs 
de Tavares, Centro Social 
Paroquial de Abrunhosa-
A-Velha, Centro Paroquial 
da Cunha Baixa e Universi-
dade Sénior.

Decorreu na passada 
sexta-feira, assinalando a 

conclusão de cinco anos 
do programa de anima-
ção “Bons Velhos Tempos”, 
que já mobilizou, durante 
este período, mais de um 
milhar de participantes e 
centenas de sessões reali-
zadas em itinerância pe-
las instituições de apoio a 
idosos no concelho dede 
Mangualde. “Ancorado em 
metodologias e propostas 
inovadoras”, explicam os 
serviços municipais, o pro-
jeto dinamiza, desde 2011, 
“várias iniciativas geracio-
nais e intergeracionais”. 

O edil de Mangualde, João Azevedo, participou no encontro

DR
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HOJE

REUNIÃO PÚBLICA
DE CÂMARA

São Pedro do Sul
9h30

A reunião pública da Câ-
mara Municipal de São Pe-
dro do Sul decorre, a partir
das 9h30, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho. 

PRÓXIMOS DIAS

“LEITURA 
SEM IDADE”

Tondela
Quinta-feira, 14h30

A Biblioteca Municipal To-
maz Ribeiro desloca-se ao
Centro Social e Paroquial de
Canas de Santa Maria, no
âmbito do programa de ani-
mação da leitura para senio-
res ‘Leitura Sem Idade’. As
actividades envolvem mú-
sica e leituras.

ACÇÃO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES

Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30

O Centro Cultural de Carre-
gal do Sal recebe na pró-
xima sexta-feira, pelas
14h30, uma sessão sobre
violência contra mulheres
dinamizada pelo Núcleo de
Programas Especiais da
GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO

Tondela
Sexta-feira, 18h30

A exposição 'Um Presente
cheio de Natal' é inaugurada
na próxima sexta-feira, pe-
las 18h30, na Galeria de Ex-
posições do Mercado Velho,
em Tondela.

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS

Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00

O Auditório Municipal vai

ser palco de uma sessão so-
bre “Os Descobrimentos”
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissio-
nais do Museu Interactivo
do Porto. .

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0

A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim
reúne na próxima sexta-
-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS

Mangualde
Sexta-feira, 21h00

A próxima edição do pro-
jecto “Sextas da lua” é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde. A cele-
bração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”

Penalva do Castelo
Sábado, 12h30

O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no pró-
ximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Cas-
telo, naquela que é a 2.ª edi-
ção do “Queijo Serra da Es-
trela à Chef”. O evento
conta com a presença de
sete chef´s de cozinha, três
dos quais com estrelas Mi-
chelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo.

FESTIVAL DE SOPAS
EM CAPARROSA

Tondela
Sábado, 19h00

A associação Acuca realiza o
2.º Festival das Sopas, no pa-
vilhão de Caparrosa. 
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Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22082

 
Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos"
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Novembro de 2016
 
28 Views
 
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
Por:Mun.Mangualde
 
22 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde debateu Participação social e envelhecimento bem-sucedid
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5a52209

 
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
21 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Autarquias portuguesas estão a seduzir a Tesla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Negócios Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e4acba41

 
Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
 
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
 
Torres Vedras disponível para receber fábrica da Tesla.
 
A marca norte- americana Tesla está a estudar a... https://t.co/1qFxAl2CoM
 
- Torres Vedras CM (@TorresVedrasCM) 19 de novembro de 2016
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
 
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
 
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
 
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
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"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
 
22 de Novembro de 2016 às 22:00
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Autarquias portuguesas estão a seduzir a Tesla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Negócios Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=705169aa

 
Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
 
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
 
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
 
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
 
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
 
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
 
"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
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DANIEL BESSA EM MANGUALDE PARA FALAR SOBRE PORTUGAL E O FUTURO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1aeb522f

 
Entrada gratuita, mas confirmação de presença obrigatória
 
CONFERÊNCIA DIA 30 DE NOVEMBRO, PELAS 21H00, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE
 
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro .
 
O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir uma conferência que
fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
 
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
 
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha.
 
É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente do
Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo da
Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
 
Sofia Monteiro
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"Bons Velhos Tempos" - Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5a32e39f

 
Seminário "Bons Velhos Tempos" teve lugar na passada sexta-feira, na Biblioteca Municipal
 
MANGUALDE DEBATEU A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E O ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
Sofia Monteiro
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A Rosa do Andro deliciou Mangualde com sabor rústico da poesia popular
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=941

 
A paixão, a violência, o sacrifício e o heroísmo durante a Guerra Civil no Minho e o ódio político dos
partidários de Miguelistas e Liberais, foi retratado no filme 'A Rosa do Adro' exibido originalmente em
Mangualde a 22 de novembro de 1952.
Uma peça que Aconteceu no Cineteatro há 64 anos e que apresenta o enternecedor filme português
extraído do popular romance de Manuel M. Rodrigues. Um filme que tem o sabor rústico da poesia
popular realizado por Chianca de Garcia, sob direção musical de Belo Marques.
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
Número de edição: 467
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Daniel Bessa em Mangualde para falar de Portugal e o Futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-11-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aa497ad3

 
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de Novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a actualidade, e daquilo que se
perspectiva para o futuro.
 
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de Novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
 
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respectivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Director-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
 
22 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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AMANHÃ

“LEITURA 
SEM IDADE”

Tondela
Amanhã, 14h30

O Centro Social e Paroquial
de Canas de Santa Maria re-
cebe a iniciativa ‘Leitura
Sem Idade’, no âmbito do
programa de animação da
Biblioteca de Tondela. As ac-
tividades envolvem música
e leituras.

PRÓXIMOS DIAS

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS

Santa Comba Dão
Sexta-feira, 10h00

O Auditório Municipal vai
ser palco de uma sessão so-
bre ‘Os Descobrimentos’
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissio-
nais do Museu Interactivo
do Porto.

ACÇÃO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES

Carregal do Sal
Sexta-feira, 14h30

O Centro Cultural recebe
uma sessão sobre violência
contra mulheres dinami-
zada pelo Núcleo de Progra-
mas Especiais da GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO

Tondela
Sexta-feira, 18h30

A exposição ‘Um Presente
cheio de Natal’ é inaugurada
sexta-feira, na Galeria de Ex-
posições do Mercado Velho,
em Tondela.

1.ª FEIRA DA 
PROTECÇÃO CIVIL

Vouzela
Sexta-feira, 19h00

A 1.ª Feira da Protecção Civil
de Vouzela vai ser inaugu-
rada pelo secretário de Es-

tado da Administração In-
terna, Jorge Gomes. A inicia-
tiva decorrerá durante o
fim-de-semana, no Pavilhão
Municipal da zona industrial
de Monte Cavalo e contará
com a presença de 25 enti-
dades e empresas que ope-
ram na área.

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

Canas de Senhorim
Sexta-feira, 21ho0

A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Canas de Senhorim, Ne-
las, reúne na próxima sexta-
-feira, em assembleia-geral,
no salão nobre da sede da
associação.

BIBLIOTECA
DE MANGUALDE
ASSINALA 19 ANOS

Mangualde
Sexta-feira, 21h00

A próxima edição do pro-
jecto ‘Sextas da lua’ é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde. A cele-
bração acontece na próxima
sexta-feira, pelas 21h00, na
Biblioteca Municipal. A co-
memoração conta dois mo-
mentos chave: o concerto
Guitardrums e o brinde fes-
tivo de aniversário, num
ambiente de café concerto.

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”

Penalva do Castelo
Sábado, 12h30

O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no pró-
ximo sábado, na Casa da
Ínsua, em Penalva do Cas-
telo, naquela que é a 2.ª edi-
ção do ‘Queijo Serra da Es-
trela à Chef’. O evento
conta com a presença de
sete chef’s de cozinha, três
dos quais com estrelas Mi-
chelin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo. A iniciativa é
promovida pela Comuni-
dade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões. 
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Mangualde reforça a importância de ´Ser Criança, Ser Feliz´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ef95b023

 
No próximo dia 7 de dezembro, o auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, acolhe o seminário 'Ser Criança, Ser Feliz'. A iniciativa, promovida pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em colaboração com o Município de Mangualde,
tem início às 9h15 e vai abordar diversas temáticas relacionadas com o desenvolvimento harmonioso,
o sucesso escolar, a hiperatividade, o défice de atenção e a importância de uma parentalidade positiva
para um crescimento feliz.
 
A sessão de abertura contará com as intervenções de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde e Cristina Matos, Presidente do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de
Mangualde. Segue-se o primeiro painel com a análise das temáticas "Parentalidade e Educação
Positiva" (Tatiana Louro - Psicóloga) e "Escola da Ponte- Outras modalidades de Ensino" (Paulo Topa -
Professor). A moderação está a cargo de Teresa Sobrinho, Vereadora da Câmara Municipal de S. Pedro
do Sul. No período da tarde, e após um momento cultural, o II Painel abordará a "hiperatividade e o
défice de atenção em contexto escolar" (Luís Borges - Neuro pediatra), com moderação de Fernando
Júlio - Coordenador da UCC de Mangualde. No final de cada painel haverá espaço para debate. A
Sessão de Encerramento está prevista para as 17h00 com a intervenção de Maria José Coelho,
Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde.
 
A inscrição é gratuita, mas obrigatória até 5 de dezembro através dos contactos 232 619 880, [email
protected] ou [email protected]
 
PROGRAMA
 
09h15 | Abertura do Secretariado
 
09h45 | Sessão de Abertura
 
João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
 
Maria José Coelho - Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde
 
Cristina Matos - Presidente do Conselho Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
I Painel
 
Moderadora: Teresa Sobrinho - Vereadora da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
 
10h00 | "Parentalidade e Educação Positiva"
 
Dra. Tatiana Louro - Psicóloga
 
11h00 | Coffe Break
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11h15 | Escola da Ponte- Outras modalidades de Ensino
 
Paulo Topa - Professor
 
12h15 | Debate
 
13h00 | Almoço
 
II Painel
 
Moderador: Fernando Júlio - Coordenador da UCC de Mangualde
 
14h30 | Momento Cultural
 
14h45 | "Hiperatividade e Défice de atenção em contexto escolar:"
 
Luís Borges - Neuropediatra
 
16h30 | Debate
 
17h00 | Sessão de Encerramento
 
Maria José Coelho - Presidente da Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de Mangualde
 
23 de Novembro de 2016
 
Redacção
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BOtl:Y, ip,Ruteí 

A gigafibrka da Testa. nos Estados Unidos, vai criar 6.500 empregos directos para construir carros eléctricos e baterias. 

AUTOMÓVEL 

Autarquias portuguesas 
estão a seduzir a Tesla 

Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para 
receber a fábrica europeia da marca norte-americana, tendo já iniciado 
contactos para atraírem a construtora de carros eléctricos. 

ANDRÉ CABRITA-MENDES 

andremendesanegocios.pt 

árias autarquias portu-
guesas estão a mexer-se 
com o objectivo de atrair 

o investimento da Construtora de 
carros eléctricos Tesla. A marca 
norte-americana já se reuniu com 
o Governo português sobre a pos-
sibilidade de instalar no longo pra-
zo a sua fábrica europeia em Por-
tugal, conforme avançou o Negó-
cios. 

Perante a possibilidade de a 
empresa liderada por Elon Musk 
escolher Portugal como a sua base 
europeia, algumas câmaras muni-
cipais já se colocaram no terreno 
para mostrarem que estão dispos-
tas a receber a gigafábrica, onde 
são produzidos os carros eléctri- 

cos e as baterias de iões de lítio da 
marca. 

O tiro de partida foi dado por 
Torres Vedras, com o autarca Car-
los Bernardes (PS) a mostrar dis-
ponibilidade para receber este in-
vestimento junto do Executivo de 
António Costa. "O presidente da 
Câmara Municipal manifestou to-
tal interesse e disponibilidade,jun-
to do Governo, para que o gigante 
da indústria automóvel se instale 
no concelho de Torres Vedras, 
numa política de captação de in- 

Palmela, 
Mangualde 
e Torres Vedras 
querem receber 
o investimento 
da Tesla. 

vestimento e de emprego", anun-
ciou a autarquia nas redes sociais. 

Mas Torres Vedras não está 
sozinha para atrair um investi-
mento que significa muitos pos-
tos de trabalho. O concelho onde 
está localizada a maior fábrica au-
tomóvel em Portugal, a Autoeuro-
pa, acena com vários argumentos 
de peso para receber este investi-
mento. 

"Desde logo o nosso posiciona-
mento estratégico na península de 
Setúbal, a dois passos de Lisboa, 
com a possibilidade de ligação a 
grandes eixos de indústria, ao por-
to de Setúbal, assim como as liga-
ções ferroviárias existentes para o 
Norte e Sul de Portugal". diz ao Ne-
gócios o autarca de Palmela, Álva-
ro Amaro (CDU). 

Palmela já deu assim início a 
uma ronda de contactos para 
perceber como é que pode "con-
tribuir para que este investimen-
to se torne possível", confessou 

66 
O presidente da 
Câmara Municipal 
manifestou total 
interesse e 
disponibilidade, junto 
do Governo, para que 
o gigante da indústria 
automóvel se instale 
no concelho de Torres 
Vedras. 

CARLOS BERNARDES 
Autarca de Torres Vedras 

Álvaro Amaro. 
Mangualde é outro dos ctmce-

lhos portugueses que conta com 
uma relevante fábrica automóvel 
- a PSA Peugeot Citroen -, e a sua 
autarquia está atenta a todos os 
desenvolvimentos. "Nós quere-
mos que a Tesla venha para Portu-
gal. Estamos muito atentos, mas 
neste momento o segredo é a alma 
do negócio", disse João Azevedo 
(PS). O autarca também sublinhou 
que o "interior do país é uma gran-
de opção" para a Tesla. 

"Temos a certeza absoluta que 
a exposição solar do nosso país é 
um factor decisivo", disse o autar-
ca, referindo-se ao facto de a giga-
fábrica produzir parte da energia 
que consome através das centenas 
de painéis solares instalados no te-
lhado. E destacou que Portugal é 
um dos principais produtores 
mundiais de lítio, minério que é 
precisamente usado pela Tesla 
para produzir baterias. • 

600 
CARROS FABRICADOS 

A Tesla tem o objectivo 
de produzir 600 mil 
carros por ano no médio 
prazo. Em 2015, vendeu 
50 mil carros eléctricos. 

6.500 
POSTOS DE TRABALHO 

Na gigafábrica original 
vão ser criados 6.500 
empregos directos, num 
investimento de 5 mil 
milhões de dólares. 

Fábrica na Europa 
só no longo prazo 

No início de Novembro, o líder da 
Tesla, Elon Musk, revelou que a 
companhia estava a planear ins-
talar uma fábrica na Europa e que 
o país seria escolhido no próximo 
ano. Contactada pelo Negócios, a 
Tesla apontou que uma fábrica 
europeia só avança no longo pra-
zo: "Sempre dissemos que faria 
sentido no longo prazo ter uma 
fábrica próxima dos mercados 
principais (Europa e Ásia). a jun-
tar às nossas fábricas nos EUA. No 
entanto, actualmente não esta-
mos à procura de uma localiza-
ção." Só para construir a gigafá-
brica nos EUA foram investidos 5 
mil milhões de dólares para criar 
6.500 empregos directos e 22 mil 
indirectos entre os fornecedores. 
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AUTARQUIAS PORTUGUESAS 
PROCURAM SEDUZIR A TESLA 
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Autarquias portuguesas estão a seduzir a Tesla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-11-2016

Meio: Negócios Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=64606e5c

 
Várias autarquias em Portugal estão interessadas e preparadas para receber a fábrica europeia da
marca norte-americana, tendo já iniciado contactos para atraírem a construtora de carros
eléctricos.Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se com o objectivo de atrair o investimento da
construtora de carros eléctricos Tesla. A marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal,
conforme avançou o Negócios.
Perante a possibilidade de a empresa liderada por Elon Musk escolher Portugal como a sua base
europeia, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca.
 
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. "O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego", anunciou a autarquia nas redes sociais.
 
Torres Vedras disponível para receber fábrica da Tesla.
 
A marca norte- americana Tesla está a estudar a... https://t.co/1qFxAl2CoM
 
- Torres Vedras CM (@TorresVedrasCM) 19 de novembro de 2016
O presidente da Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para
que o gigante da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras. Carlos bernardes
Autarca de Torres Vedras
 
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. O concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa,
acena com vários argumentos de peso para receber este investimento.
"Desde logo o nosso posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa,
com a possibilidade de ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as
ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela,
Álvaro Amaro (CDU).
 
Palmela já deu assim início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para
que este investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
 
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
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"Temos a certeza absoluta que a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse o autarca,
referindo-se ao facto de a gigafábrica produzir parte da energia que consome através das centenas de
painéis solares instalados no telhado. E destacou que Portugal é um dos principais produtores
mundiais de lítio, minério que é precisamente usado pela Tesla para produzir baterias.
 
Fábrica na Europa só no longo prazo
 
No início de Novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar
uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano.
 
Contactada pelo Negócios, a Tesla apontou que uma fábrica europeia só avança no longo prazo:
"Sempre dissemos que faria sentido no longo prazo ter uma fábrica próxima dos mercados principais
(Europa e Ásia), a juntar às nossas fábricas nos EUA. No entanto, actualmente não estamos à procura
de uma localização", disse o porta-voz da marca.
 
Só para construir a gigafábrica nos EUA foram investidos 5 mil milhões de dólares para criar 6.500
empregos directos e 22 mil indirectos entre os fornecedores.
 
22 de Novembro de 2016 às 22:00
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António Costa em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-11-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.ruadireita.pt/ultima-hora/antonio-costa-em-mangualde-5-15637.html

 
PRIMEIRO-MINISTRO NA INAUGURAÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GNR DE MANGUALDE SEGUNDA-
FEIRA, DIA 28 DE NOVEMBRO, 15H00
 
Com presenças da Ministra da Administração Interna e do Ministro da Economia
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da
GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
 
(foto DR)
 
Sofia Monteiro
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Mangualde na corrida à instalação da Gigafábrica da TESLA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=50b0d18b

 
Várias autarquias portuguesas estão a posicionar-se para tentar atrair o mega investimento da Tesla
em território Lusitano. A marca norte-americana já reuniu com o Governo português para abordar a
possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia de carros elétricos e baterias em
Portugal, conforme adiantou o Jornal de Negócios, revelando que o seu líder Elon Musk pretende
escolher Portugal como base para a Europa. Nesse sentido algumas autarquias já mostraram a sua
disponibilidade para acolher a fábrica de carros eléctricos e baterias de iões de lítio (Portugal é 5º
maior produtor mundial deste mineral).
 
Segundo o Jornal de Negócios, para além de Torres Vedras e Palmela, também Mangualde, onde está
instalada uma das maiores unidades construtoras de automóveis em território nacional (PSA Peugeot
Citroen) está empenhada em atrair este investimento."Nós queremos que a Tesla venha para
Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do negócio", afirmou João
Azevedo (PS), presidente da Câmara. O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma
grande opção" para a Tesla.
 
A unidade poderá vir a criar milhares de empregos (a Gigafábrica nos Estados Unidos criou 6 500).
 
Tesla é campeã em inovação
 
Lembramos que o bilionário Elon Musk, com 42 anos, é um especialista em transformar loucura em
inovação - e em dinheiro, claro.A Tesla é a única empresa que consegue a proeza de ganhar dinheiro
produzindo carros elétricos.A SpaceX por seu turno produz foguetes e equipamentos espaciais, tendo
selado um contrato bilionário com a Nasa, agência espacial americana, para transportar mantimentos
e, daqui a alguns anos, tripulantes para a Estação Espacial Internacional.
 
Recentemente Musk anunciou o desenvolvimento de uma espécie de comboio para transportar
passageiros por um túnel a mais de 1 200 quilómetros por hora - velocidade superior à dos aviões
comerciais.
 
Alguns analistas já comparam seu poder de inovação ao de Steve Jobs, fundador da Apple.
 
A Tesla vai também acelerar aquele que já é considerado o carro mais rápido do mundo, colocando o
Model S a chegar aos 100 km/h em apenas 2,4 segundos.
 
24 Novembro, 2016
 
José Silva
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MANGUALDE A inauguração
do novo quartel do Destaca-
mento Territorial de Man-
gualde da GNR realiza-se na
próxima segunda-feira, pelas
15h00, no novo espaço situado
na Rua Pintor José Maria de
Almeida. 

O momento contará com a
presença do primeiro-minis-
tro, António Costa, da ministra
da Administração Interna,
Constança Urbano de Sousa,
do comandante-geral da GNR,
tenente-general Silva Couto, e
do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo.

De manhã, o primeiro-mi-
nistro realizará uma visita às

instalações da PSA Peugeot Ci-
troën de Mangualde e será
acompanhado pelo ministro
da Economia, Manuel Caldeira
Cabral, e pelo presidente da
Câmara.

Este novo quartel do Desta-
camento da GNR, inaugurado
segunda-feira, representa um
investimento de cerca de 2 mi-
lhões de euros e tem um âm-
bito supramunicipal, pois o
raio de intervenção excede os
limites do concelho de Man-
gualde englobando os conce-
lhos de Nelas, Penalva do Cas-
telo e Sátão. O investimento é
da responsabilidade do Go-
verno, tendo a Câmara Muni-
cipal cedido o terreno. |

Primeiro-ministro 
na inauguração do 
novo quartel da GNR
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GNR inaugura
novas instalações
em Mangualde
Segunda-feira | P20
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Primeiro-ministro  na inauguração do  novo quartel da GNR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12826

 
A inauguração do novo quartel do Destacamento Territorial de Mangualde da GNR realiza-se na
próxima segunda-feira, pelas 15h00, no novo espaço situado na Rua Pintor José Maria de Almeida.
 
O momento contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do comandante-geral da GNR, tenente-general
Silva Couto, e do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Primeiro-ministro visita Citroen e inaugura novo quartel da GNR de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1897

 
Primeiro-ministro visita Citroen e inaugura novo quartel da GNR de Mangualde | 28 de novembro,
15:00
 
2016-11-24
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da
GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
 
2016-11-24
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Arquivo: Edição de 17-11-2016 Autarquias portuguesas posicionam-se para captar
investimento da Tesla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Interior Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9604197d

 
Várias autarquias portuguesas estão a mexer-se para atrair o investimento da construtora de carros
elétricos Tesla. Segundo o "Jornal de Negócios", a marca norte-americana já se reuniu com o Governo
português sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua fábrica europeia em Portugal.
 
Perante essa possibilidade, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem
que estão dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros elétricos e as baterias de
iões de lítio da marca.
 
O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a mostrar
disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa.  O presidente da
Câmara Municipal manifestou total interesse e disponibilidade, junto do Governo, para que o gigante
da indústria automóvel se instale no concelho de Torres Vedras, numa política de captação de
investimento e de emprego , anunciou a autarquia nas redes sociais.
 
Mas Torres Vedras não está sozinha para atrair um investimento que significa muitos postos de
trabalho. Também o município de Palmela, onde está localizada a maior fábrica automóvel em
Portugal, a Autoeuropa; e Mangualde, sede do grupo PSA no nosso país, estão a movimentar-se para
receber a Tesla.  Nós queremos que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste
momento o segredo é a alma do negócio , disse João Azevedo ao "Negócios".
 
No início de novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar
uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano. Contactada pelo "Negócios", a
Tesla apontou que uma fábrica europeia só avançará a longo prazo:  Atualmente não estamos à
procura de uma localização , disse o porta-voz da marca.
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Quartel da GNR em Mangualde inaugurado na próxima 2ª feira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5bc33dd1

 
O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado na segunda-feira pelo
primeiro-ministro, António Costa.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão. A obra, consignada em agosto de 2013, ficou pronta em janeiro deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração central.
 
À autarquia de Mangualde coube a cedência de um terreno com 1.700 metros quadrados, na rua
Pintor José Maria de Almeida, onde foi construído o edifício. "Trata-se de uma obra vanguardista, que
tem a ver com o desenvolvimento das infraestruturas da GNR. Penso que este destacamento tem
condições para receber mais serviços da GNR, com mais capacidade de intervenção para o
destacamento", sustentou.
 
No seu entender, esta é uma obra que, para além de reunir uma série de condições e requisitos para
continuar a crescer, ficou colocada "em localização estratégica". "A opção da colocação do edifício da
GNR junto ao corredor pedagógico e complexo desportivo e cultural de Mangualde tem muito a ver
com a relação direta com a proteção dos mais jovens. Este novo edifício vem dar condições a quem
trabalha e dar uma resposta efetiva às populações para que se sintam mais seguras", destacou.
 
A inauguração do quartel da GNR de Mangualde está agendada para as 15:00 de segunda-feira,
estando previstas as presenças do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa. O momento contará ainda com a participação do comandante-
geral da GNR, tenente-general Silva Couto, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
Inserido em 24, Novembro - 2016
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Primeiro-Ministro inaugura novo quartel da GNR de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
 
Inserido em 23, Novembro - 2016
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António Costa vai estar na inauguração do novo Quartel da GNR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016
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António Costa vai estar na inauguração do novo Quartel da GNR
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
24 de Novembro de 2016
 
35 Views
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima
segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas 15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de
Almeida, 3530-091 - Mangualde.
 
O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de
Mangualde e será acompanhado pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
2 milhões de euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede
os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O investimento
na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.
 
Por:Mun.Mangualde
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Novo quartel da GNR de Mangualde custou dois milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-11-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online
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O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado na segunda-feira pelo
primeiro-ministro, António Costa.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão.
 
PUB
 
A obra, consignada em agosto de 2013, ficou pronta em janeiro deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração central.
 
À autarquia de Mangualde coube a cedência de um terreno com 1.700 metros quadrados, na rua
Pintor José Maria de Almeida, onde foi construído o edifício.
 
"Trata-se de uma obra vanguardista, que tem a ver com o desenvolvimento das infraestruturas da
GNR. Penso que este destacamento tem condições para receber mais serviços da GNR, com mais
capacidade de intervenção para o destacamento", sustentou.
 
No seu entender, esta é uma obra que, para além de reunir uma série de condições e requisitos para
continuar a crescer, ficou colocada "em localização estratégica".
 
"A opção da colocação do edifício da GNR junto ao corredor pedagógico e complexo desportivo e
cultural de Mangualde tem muito a ver com a relação direta com a proteção dos mais jovens. Este
novo edifício vem dar condições a quem trabalha e dar uma resposta efetiva às populações para que
se sintam mais seguras", destacou.
 
A inauguração do quartel da GNR de Mangualde está agendada para as 15:00 de segunda-feira,
estando previstas as presenças do primeiro-ministro, António Costa, e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa.
 
O momento contará ainda com a participação do comandante-geral da GNR, tenente-general Silva
Couto, e do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
Na sua passagem pelo concelho de Mangualde, o primeiro-ministro fará também, durante a manhã,
uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
O evento está agendado para as 11:00, sendo António Costa acompanhado pelo ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral.
 
Já a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, marcará ainda presença nos
concelhos de Oliveira de frades e Sátão, onde irá inaugurar dois outros quartéis da GNR.
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A cerimónia de inauguração da requalificação do quartel da GNR de Oliveira de Frades está marcada
para as 09h00, seguindo-se a inauguração da transformação de uma escola em quartel da GNR de
Sátão, às 11h15.
 
Thu, 24 Nov 2016 13:17:11 +0100
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FRASE 

NOVO QUARTEL 
DA GNR ABRANGE 
OS CONCELHOS DE 
NELAS, PENALVA 

DO CASTELO 
E SÁTÃO" 

JoAo AZEVEDO 
PRESIDENTE DA 
CAMARA MUNICIPAL 
DE MANGUALDE 
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6MANGUALDE O novo quartel da GNR de 
Mangualde, cujo investimento da administração 
central rondou os dois milhões de euros, vai ser 
inaugurado na segunda-feira pelo primeiro-
ministro, António Costa. Segundo o presidente 
da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo 
quartel terá como raio de intervenção os conce-
lhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
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HOJE

SESSÃO SOBRE
DESCOBRIMENTOS

Santa Comba Dão
10h00

O Auditório Municipal vai
ser palco de uma sessão so-
bre ‘Os Descobrimentos’
contada pela personagem
“Afonso de Albuquerque”,
reproduzida por profissio-
nais do Museu Interactivo
do Porto.

ACÇÃO SOBRE 
VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES

Carregal do Sal
14h30

O Centro Cultural recebe
uma sessão sobre violência
contra mulheres dinami-
zada pelo Núcleo de Progra-
mas Especiais da GNR.

INAUGURAÇÃO
DE EXPOSIÇÃO

Tondela
18h30

A exposição ‘Um Presente
cheio de Natal’ é inaugurada
na Galeria de Exposições do
Mercado Velho, em Tondela.

1.ª FEIRA DA 
PROTECÇÃO CIVIL

Vouzela
19h00

A 1.ª Feira da Protecção Civil
de Vouzela vai ser inaugu-
rada pelo secretário de Es-
tado da Administração In-
terna, Jorge Gomes. A inicia-
tiva decorrerá durante o
fim-de-semana, no Pavilhão
Municipal da zona industrial
de Monte Cavalo e contará
com a presença de 25 enti-
dades e empresas que ope-
ram na área.

ASSEMBLEIA GERAL
DE BOMBEIROS

Canas de Senhorim
21ho0

A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários

de Canas de Senhorim, Ne-
las, reúne, em assembleia-
geral, no salão nobre da sede
da associação.

BIBLIOTECA
ASSINALA 19 ANOS

Mangualde
21h00

A próxima edição do pro-
jecto ‘Sextas da lua’ é ainda
mais festivo, assinalando o
19.º aniversário da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde. A cele-
bração acontece, pelas
21h00, na Biblioteca Munici-
pal. A comemoração conta
dois momentos chave: o
concerto Guitardrums e o
brinde festivo de aniversá-
rio, num ambiente de café
concerto.

AMANHÃ

“QUEIJO SERRA DA
ESTRELA À CHEF”

Penalva do Castelo
Sábado, 12h30

O Queijo Serra da Estrela,
estará em destaque no pró-
ximo sábado, na Casa da
Ínsua, no concelho de Pe-
nalva do Castelo, naquela
que é a 2.ª edição do ‘Queijo
Serra da Estrela à Chef’. O
evento conta com a pre-
sença de sete chef’s de cozi-
nha, três dos quais distin-
guidos com estrelas Miche-
lin. Decorrerá ainda um
workshop e uma prova
cega de queijo. A iniciativa é
promovida pela Comuni-
dade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.

CONCERTO DE 
MIGUEL CARDOSO

Tondela
21h45

O músico (e dentista) Miguel
Cardoso é o artista convi-
dado da ACERT para subir ao
palco, no âmbito do projecto
Concerto Nu Palco. O espec-
táculo é uma viagem por
músicas e instrumentos  que
têm marcado os caminhos
por onde tem passado este
autodidacta. 
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Farol da Nossa Terra  - Musical "Contracanto. Do Outro Lado do Mar" no Centro
Cultural de Carregal do Sal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-11-2016

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1789a7

 
O Centro Cultural de Carregal do Sal vai receber nos dias 22, 23, 29 e 30 de Dezembro de 2016 e 6, 7
e 8 de Janeiro de 2017 mais um musical de António Leal e Sandra Leal "para cantar o que foi por
cantar", apresentado pela Contracanto Associação Cultural.
Denominado "Contracanto. Do Outro Lado do Mar" e baseado na obra intemporal de Zeca Afonso, este
musical conta com um elenco de luxo, de que se destacam José Raposo, Sissi Martins, Ruben
Madureira, Joana Leal, Carlos Martins e Os Contracantos.
 
Reserva de bilhetes:
Contracanto - 925 100 310 / 963 671 526
Câmara Municipal de Carregal do Sal - 232960400
Biblioteca Municipal de Nelas - 232940141
Biblioteca Municipal de Mangualde - 232619889
Papelaria Documentius (Carregal do Sal) - 963007259
 
.
 
Sinopse
 
"Contracanto. Do Outro Lado do Mar" acompanha a juventude difícil e amargurada de Fernando
(soldado na Guerra Colonial), Mário (jovem emigrado em França), Laura (mulher de Fernando) e
Conceição (mulher de Mário), num tempo em que Portugal sufoca de tristeza entre o vazio deixado
pelos homens enviados para a guerra e o vazio dos homens fugidos da ditadura de Salazar. A
amargura faz-se de saudade, angústia, desespero e fome.
A esperança chega com uma geração nova, conquistada em Abril, e em quem se depositam as
expectativas de um país inteiro. Portugal sorri enquanto dura a Utopia.
Hoje, com os pés mais assentes na terra, Portugal já não rasga os mesmos sorrisos que Abril
conquistou, mas também já não mergulha na depressão sem rumo.
Porque há uma luz, há um faroleiro que alumia os caminhos, que conta como foi, como não chegou a
ser e como ainda pode ser.
É o país despertado. Confrontado com os seus erros. Decidido a não os repetir.
E são os novos Bravos Portugueses, decididos a reencontrar o orgulho de uma bandeira.
E é Zeca. "A animar a malta".
 
Sandra Viegas Leal
 
- Sexta-feira, 25 Novembro 2016 -
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O 19.º aniversário da Biblioteca Mu-
nicipal de Mangualde vai ser assina-
do esta sexta feira (28 de novembro), 
com uma nova edição do projeto 
“Sextas da lua”.
A celebração integra o concerto do 
grupo de jovens Guitardrums e um 
brinde festivo de aniversário, “num 
ambiente de café concerto onde se 
vão recordar as músicas da década 
de abertura da biblioteca munici-
pal”, refere a autarquia.
O grupo Guitardrums, de Vila Fran-
ca de Xira, “conseguiu trazer a públi-
co um novo e inovador som acústico, 
uma vez que ritmos, baixo, percus-
são e melodia são feitos nas respeti-
vas guitarras”, acrescenta.

  MANGUALDE

GUITARDRUMS 
NO ANIVERSÁRIO 
DA BIBLIOTECA
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  VISEU

Texto Irene Ferreira

GOVERNO EM PESO EM TRÊS CONCELHOS DO DISTRITO
NA SEGUNDA FEIRA 
É INAUGURADO 
EM MANGUALDE O 
NOVO QUARTEL DO 
DESTACAMENTO 
TERRITORIAL DA GNR COM 
A PRESENÇA DO PRIMEIRO-
MINISTRO. POSTOS 
TERRITORIAIS DE SATÃO 
E OLIVEIRA DE FRADES 
TAMBÉM VÃO RECEBER 
VISITAS DE GOVERNANTES

A cerimónia em Mangualde 
agendada para as 15h00 é 
presidida pelo primeiro-mi-

nistro, mas conta também com a 
presença da ministra da Admi-
nistração Interna, Constança Ur-
bano de Sousa, do Ministro da 
Economia, Manuel Caldeira Cabral, 
e ainda o secretário de Estado da 
Administração Interna, Jorge Gomes. 
Para o presidente do município 
mangualdense, o novo quartel é 
“uma obra importantíssima para o 
concelho”. “Hoje a GNR fica com 
um quartel com excelentes condições 
para todo o efetivo e Mangualde 
está disponível para receber mais 

forças da Guarda Nacional Re-
publicana”, refere João Azevedo.  
O novo Destacamento Territorial de 
Mangualde, que já está a funcionar 
desde agosto, foi uma obra da respon-
sabilidade do Governo que custou 
cerca de dois milhões de euros.

Novos Postos Territoriais em 
Oliveira de Frades e Satão
Os postos territoriais da GNR de 
Oliveira de Frades e Satão são tam-
bém inaugurados na segunda feira, 
mas pela ministra da Administração 
Interna. António Costa apenas 
marca presença em Mangualde, 
a única autarquia, das três que 
vão ser visitadas, liderada por um 
socialista. A inauguração no Sa-
tão está agendada para as 11h30. 
Na opinião de Alexandre Vaz, pre-
sidente da Câmara Municipal “as 
instalações do antigo quartel não 
tinham condições para que as forças 
de segurança fizessem o seu trabalho”. 
O novo edifício do Posto Territorial 
da GNR de Satão custou cerca de 900 
mil euros e foi erguido no terreno do 
antigo centro de saúde, cedido pela 
autarquia. “É uma obra que dignifica 
o concelho”, salienta o autarca satense. 

A inauguração conta com a pre-
sença de Constança Urbano de 
Sousa, ministra da Administra-
ção Interna, a quem o autarca vai 
solicitar mais efetivos da GNR, 
apesar de considerar que no conce-
lho não “faltam muitos militares”. 
Quanto ao facto de António Costa não 
marcar presença em Satão, o autarca 
refere “com três quartéis a inaugurar 
a uma distância mínima entre eles e se 
o senhor primeiro-ministro não vem 
a Satão é porque tem um dia muito 
preenchido, ele lá terá as razões dele”. 
Ainda assim, o presidente da Câmara 
gostaria que fosse o primeiro ministro 
a inaugurar o quartel da GNR para 
poder ter a oportunidade de o ques-
tionar sobre a ligação rodoviária de 
Satão a Viseu. 
Em Oliveira de Frades, o novo Posto 
Territorial é inaugurado às 9h00 pela 
ministra da Administração Interna. 
A nova infraestrutura surge da 
requalificação e ampliação do antigo 
quartel. As obras foram suportados 
pelo Ministério da Administração 
Interna no valor de 374 mil euros. 
Os 17 militares já estão a trabalhar 
nas novas instalações desde o mês 
de setembro. O Jornal do Centro fez 

várias tentativas de contacto com o 
presidente do município de Oliveira 
de Frades mas sem sucesso.

António Costa visita PSA Peugeot 
Citröen
Antes da inauguração do novo 
quar tel  do Destacamento Ter-
ritorial da GNR de Mangualde, 
o  pr i mei ro-m i n ist ro v is ita  à s 
10h00 a fábrica de automóveis 
d a  PSA .  Um a nseio  a nt igo de 
António Costa. Para o presidente 
do município, “é uma forma de 
mostrarmos o que fazemos em 
Mangualde num setor tão impor-
tante para o desenvolvimento do 
concelho, da região e do país”. 
Com a visita à fábrica de automó-
veis, o primeiro ministro vai ficar 
a conhecer o projeto previsto para 
2018 que passa pela produção dos 
novos modelos Partner e Berlingo. 
João Azevedo quer aproveitar a pre-
sença do governante para anunciar 
duas novas empresas espanholas para 
o concelho, a instalar no primeiro 
semestre de 2017. Tratam-se de em-
presas de metalomecânica, acessórios 
e logística que vão criar uma centena 
de novos postos de trabalho.
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P.5  REGIÃO

CHEFE DO
GOVERNO 
SÓ VAI A
CONCELHOS PS 
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Daniel Bessa em Mangualde para falar sobre "Portugal e o Futuro"
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Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de  Portugal e o Futuro
. O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir uma conferência que
fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
 
Daniel Bessa
 
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
gap@cmmangualde.pt
 
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
 
Inserido em 25, Novembro - 2016
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Daniel Bessa em Mangualde para falar de Portugal e o Futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=164d3d2c

 
O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de
Portugal e o Futuro . O economista aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para
proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva
para o futuro.
 
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é
gratuita, mas a confirmação de presença é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email
[email protected]
 
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha. É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente
do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador não executivo
da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial. Foi Administrador do
Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da INPARSA, Vogal do
Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM - Sociedade de
Investimento. Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016),
Presidente da Direcção da EGP - University of Porto Business School (2000-2009) e docente da
Universidade do Porto (1970-2009).
 
25 de Novembro de 2016
 
Redacção
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Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-11-2016
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URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1906

 
Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
 
2016-11-26
 
Esta quinta-feira, 24 de novembro, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu três
workshops de sensibilização promovidos pela DECO. A iniciativa, apoiada da autarquia mangualdense
e pelo Fundo do Consumidor, contou com a participação da Vereadora da autarquia, Maria José
Coelho.
 
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se da parte da manhã e eram dirigidos, em especial, à
população com mais de 50 anos. Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos
enquanto consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente destinados era o principal
objetivo. Estes consumidores entraram na vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e
enfrentam agora grandes mudanças trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o
que tem obrigado a profundas alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a
melhorar os seus conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada
vez mais sofisticado e competitivo.
 
Da parte da tarde, realizou-se o workshop 'O melhor resíduo é aquele que não é produzido' integrado
nas comemorações da Semana dos Resíduos que decorre de 21 a 29 de novembro. A iniciativa
destinava-se à comunidade em geral e tinha o intuito sensibilizar no que diz respeito à prevenção da
produção de resíduos no ato da compra. Ao efetuar compras mais sustentáveis o consumidor estará a
ajudar o ambiente e também a gerir melhor o seu orçamento familiar. Alertando que o melhor resíduo
é aquele que não é produzido.
 
2016-11-26
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Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
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Mangualde aposta na sensibilização dos consumidores
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
26 de Novembro de 2016
 
21 Views
 
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu três workshops de sensibilização promovidos
pela DECO, nesta quinta -feira. A iniciativa, apoiada da autarquia mangualdense e pelo Fundo do
Consumidor, contou com a participação da Vereadora da autarquia, Maria José Coelho.
 
Os primeiros dois workshops, 'Alerta: práticas enganosas e agressivas' e 'Saber Comprar: conselhos e
cuidados a ter nas compras' realizam-se da parte da manhã e eram dirigidos, em especial, à
população com mais de 50 anos. Prestar informação que lhes permita garantir os seus direitos
enquanto consumidores de bens e serviços que lhe são especialmente destinados era o principal
objetivo. Estes consumidores entraram na vida adulta com o crescimento da sociedade de consumo e
enfrentam agora grandes mudanças trazidas pela crescente globalização e pela economia digital, o
que tem obrigado a profundas alterações no quotidiano. É fundamental que continuem a atualizar e a
melhorar os seus conhecimentos e competências para retirar todas as vantagens de um mercado cada
vez mais sofisticado e competitivo.
 
Da parte da tarde, realizou-se o workshop 'O melhor resíduo é aquele que não é produzido' integrado
nas comemorações da Semana dos Resíduos que decorre de 21 a 29 de novembro. A iniciativa
destinava-se à comunidade em geral e tinha o intuito sensibilizar no que diz respeito à prevenção da
produção de resíduos no ato da compra. Ao efetuar compras mais sustentáveis o consumidor estará a
ajudar o ambiente e também a gerir melhor o seu orçamento familiar. Alertando que o melhor resíduo
é aquele que não é produzido.
 
Por:Mun.Mangualde
 
26 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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António Costa inaugurou novo quartel da GNR em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2016

Meio: Centro TV - Centro TV Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=774fc385

 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, pelas
15h00.
 
O momento contou com a presença do primeiro-Mmnistro, António Costa, da ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e do
presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João
Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde.
 
No seu discurso o presidente da Câmara de Mangualde sublinhou a importância da visita realizada esta
manhã à PSA Peugeot Citroën, porque "foi possível no terreno avaliar a evolução da industria
automóvel em Mangualde e no país. É evidente que dispomos de recursos humanos competentes e,
por isso, existe um grupo de empresas que vão sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um
Plano de Investimento integrado".
 
Nesse sentido "queria aqui agradecer ao senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro
último a Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas
décadas. Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para
aumentar a competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando
Mangualde no epicentro do interface modal".
 
O edil sublinhou ainda que o Orçamento de Estado "contempla um aumento de vinte por cento no
investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios. Com este investimento
acredito que vamos ter um futuro melhor"
 
"A GNR dispõe agora de condições de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros mais o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto
resulta de um acreditar e de um compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra,
é uma obra de futuro, localizado estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e
culturais, no centro de Mangualde, reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado",
frisou o presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
O primeiro-ministro começou por "agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde,
sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho, competência e
profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel".
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo primeiro-ministro, Portugal é o "quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo "
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Rematou ainda afirmando que a "GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos . A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a
 grande satisfação por estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à
colaboração do Ministério da Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde".
 
Este novo espaço "garante aos militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das
suas funções".
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
 
O investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
28 novembro 2016
 
Centro TV
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Daniel Bessa fala 
sobre economia 
em Mangualde

111 O economista 
e ex-ministro Daniel 
Bessa estará em Man-

gualde depois de amanhã, 30 de 
novembro para falar de “Portugal 
e o Futuro”, a combate do presi-
dente da Câmara, João Azevedo. 
Será uma conferência sobre “os 
nossos dias e aquilo que se pers-
petiva para o futuro”.

O encontro está marcado para 
as 21h00 no auditório da Câmara 
Municipal de Mangualde. Daniel 
Bessa é economista, presiden-
te do Conselho Fiscal da Bial, 
da Galp Energia e da Sonae 
SGPS, bem como administra-
dor não executivo da Amorim 
Turismo.

Quarta
30.nov
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O novo quartel da Guarda Na-
cional Republicana (GNR) de
Mangualde, cujo investimento
da administração central ron-
dou os dois milhões de euros,
vai ser inaugurado hoje pelo
primeiro-ministro, António
Costa.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, o novo quartel terá
função de destacamento, com
o raio de intervenção a englo-
bar os concelhos de Nelas, Pe-
nalva do Castelo e Sátão.

A obra, consignada em Agos -

to de 2013, ficou pronta em Ja-
neiro deste ano, tendo sido
paga na totalidade pela admi-
nistração central. À autarquia
de Mangualde coube a cedên-
cia de um terreno com 1.700
metros quadrados, na rua Pin-
tor José Maria de Almeida,

onde foi construído o edifício.
“Trata-se de uma obra van-

guardista, que tem a ver com o
desenvolvimento das infra-es-
truturas da GNR. Penso que
este destacamento tem condi-
ções para receber mais serviços
da GNR, com mais capacidade
de intervenção para o destaca-
mento”, sustentou.

No seu entender, esta é uma
obra que, além de reunir uma
série de condições e requisitos
para continuar a crescer, ficou
colocada “em localização es-
tratégica”.

“A opção da colocação do
edifício da GNR junto ao cor-
redor pedagógico e complexo
desportivo e cultural de Man-
gualde tem muito a ver com a
relação directa com a protec-
ção dos mais jovens. Este novo
edifício vem dar condições a
quem trabalha e dar uma res-
posta efectiva às populações
para que se sintam mais segu-
ras”, destacou. 

A inauguração do quartel da
GNR de Mangualde está agen-
dada para as 15 horas, estando
previstas as presenças do Pri-
meiro-ministro, António Costa,
e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa. O momento contará
ainda com a participação do
comandante-geral da GNR, te-
nente-general Silva Couto. Na
sua passagem pelo concelho
de Mangualde, o primeiro-mi-
nistro fará também, durante a
manhã, uma visita às instala-
ções da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde. |

Mangualde Empreitada será hoje inaugurada pelo 
Primeiro-ministro e ministra da Administração Interna 

Quartel da GNR
custou dois 
milhões de euros

D.R.

Obra ficou pronta em Janeiro deste ano e será hoje inaugurada 
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Isabel Duarte

O almoço de apoio à recandi-
datura de Lurdes Castanheira
às autárquicas de 2017 mobili-
zou cerca de 450 pessoas,
tendo esgotado a capacidade
do parque de viaturas e do sa-
lão dos Bombeiros Voluntários
de Góis, impedindo assim a co-
missão organizadora de aceitar
mais inscrições.

Num discurso emotivo, após
ouvir a sua irmã Cristina Cas-
tanheira a enfatizar que a au-
tarca «coloca sempre à frente,
em todas as circunstâncias, os
valores que nos foram trans-
mitidos pelos nossos pais», va-
ticinando que terá um «anjo
que a irá acompanhar em todo
este processo que a conduzirá
à vitória», o seu pai, António
Campos Castanheira, já fale-
cido, a candidata pelo PS às au-
tárquicas de 2017 começou
precisamente a sua interven-
ção por se referir à família e
em particular ao seu marido,
António Gonçalves.

«A família é o meu pilar e
quero aqui deixar um agrade-
cimento ao meu marido, que é
o meu companheiro e o meu
maior amigo», confessou, lan-
çando em seguida o repto a
José Albuquerque Ângelo para
que volte a ser mandatário da
sua recandidatura. Em seguida,

e dirigindo-se aos goienses,
Lurdes Castanheira afirmou
ser por eles que «subo a esta
pequena tribuna para vos pe-
dir que nos ajudem nestes 10
meses», uma vez que, susten-
tou, «temos aqui uma longa ca-
minhada a percorrer».

«Ajudem-nos a levar os nos-
sos projectos para a frente,
para que Góis seja um conce-
lho onde vale a pena viver», so-
licitou, afirmando que «há pes-
soas que dizem que defendem
os interesses de Góis, mas não
é verdade», pois recordou,

«vem aí o segundo ano a go-
vernar sem orçamento e só
quem não tem conhecimento
e cultura política, pode afirmar
que não vem mal nenhum ao
mundo ao governar sem orça-
mento».

Lurdes Castanheira subli-

nhou ainda que se disponibili-
zou para se recandidatar de-
vido ao «sentido de compro-
misso que tenho para com
Góis», tendo em conta que «te-
mos um conjunto de projectos
e obras que queremos ver con-
cretizadas e queremos sair no

final do terceiro mandato com
a certeza de missão cumprida».

«Queremos continuar com o
processo de desenvolvimento
que iniciámos em 2009», as-
segurou, voltando a pedir a to-
dos os presentes, (que não ar-
redaram pé, apesar de a sua in-
tervenção ocorrer quando a
noite já principiara), «que nos
ajudem a voltar a ser Câmara
em 2017».

«Sabem do que somos capa-
zes e da nossa vontade de tra-
balhar», declarou, sublinhando
que «não somos profissionais
da política, estamos aqui por-
que acreditamos e porque vo-
cês acreditam em nós».

Em representação da direc-
ção nacional do PS esteve João
Azevedo que trouxe da parte
do secretário-geral do partido
«uma mensagem de conforto,
carinho e apoio», pois, afirmou,
ao dirigir-se a Lurdes Casta-
nheira, que «tu és a candidata
de António Costa, do PS do
concelho de Góis, para a vitória
nas autárquicas de 2017».

Não poupando elogios à au-
tarca, o dirigente sublinhou
que Lurdes Castanheira «é
uma presidente de Câmara re-
ferenciada na região Centro e
no país como uma grande pre-
sidente», apontando-lhe qua-
lidades como a «solidariedade»
e «competência». |

Lurdes Castanheira reúne à mesa apoio
para a recandidatura à Câmara de Góis
Autárquicas Quase meio milhar de pessoas marcaram ontem presença no almoço de recandidatura da presidente da
autarquia goiense às próximas eleições, reafirmando, publicamente, empenho pessoal e dedicação apara atingir essa meta

Lurdes Castanheira diz-se preparada para “atacar” as próxima eleições rumo à presidência de Góis

Pedro Coimbra
reforça apoio

Pedro Coimbra manifes-
tou total empenho no
apoio a Lurdes Casta-
nheira», sublinhando o
seu papel «dedicado e
empenhado» e repu-
tando-a de uma «autarca
de excelência, que honra
os seus compromissos».
Face ao elevado número
de presenças, o líder da
Federação Distrital do PS
considerou «motivador
para uma vitória que será
tão importante para Góis
e a nível nacional».|
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INAUGURAÇÃO O novo
quar tel da Guarda Nacional
Republicana (GNR) de Man-
gualde, cujo investimento da ad-
ministração central rondou os
dois milhões de euros, vai ser
inaugurado hoje pelo primeiro-
-ministro, António Costa.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, o novo quartel terá

função de destacamento, com
o raio de intervenção a englobar
os concelhos de Nelas, Penalva
do Castelo e Sátão.

A obra, consignada em Agosto
de 2013, ficou pronta em Janeiro
deste ano, tendo sido paga na
totalidade pela administração
central. À autarquia de Man-
gualde coube a cedência de um
terreno com 1.700 metros qua-

drados, na rua Pintor José Maria
de Almeida, onde foi construído
o edifício. «Trata-se de uma obra
vanguardista, que tem a ver
com o desenvolvimento das in-
fra-estruturas da GNR. Penso
que este destacamento tem
condições para receber mais
serviços da GNR, com mais ca-
pacidade de intervenção para o
destacamento», sustentou.|

Quartel da GNR de Mangualde
custou dois milhões de euros
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MANGUALDE O economista
aniel Bessa estará em Man-
gualde, na próxima quarta-
-feira, para falar de 'Portugal e
o Futuro'. O economista acei-
tou o convite da presidente da
Assembleia Municipal de
Mangualde, Leonor Pais, e do

presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João Aze-
vedo, para proferir uma con-
ferência sobre a actualidade e
aquilo que se perspectiva para
o futuro.

O encontro está marcado
para as 21h00 no auditório da

Câmara Municipal de Man-
gualde. A entrada é gratuita,
mas a confirmação de pre-
sença é obrigatória até hoje,
através do email gap@cm -
man gualde.pt.

Daniel Bessa é licenciado e
doutorado em Economia e é
presidente do Conselho Fiscal
da Bial, da Galp Energia e da
Sonae SGPS, administrador não
executivo da Amorim Turismo
e Vogal do Conselho de Admi-
nistração da Fundação Bial. |

Daniel Bessa fala sobre 
o futuro de Portugal 

Daniel Bessa
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O novo quartel da Guarda Na-
cional Republicana (GNR) de
Mangualde, cujo investimento
da administração central ron-
dou os dois milhões de euros,
vai ser inaugurado hoje pelo
primeiro-ministro, António
Costa.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, o novo quartel
terá função de destacamento,
com o raio de intervenção a
englobar os concelhos de Ne-
las, Penalva do Castelo e Sá-
tão.

A obra, consignada em
Agosto de 2013, ficou pronta
em Janeiro deste ano, tendo
sido paga na totalidade pela
administração central. À au-
tarquia de Mangualde coube a
cedência de um terreno com
1.700 metros quadrados, na
rua Pintor José Maria de Al-
meida, onde foi construído o
edifício.

“Trata-se de uma obra van-
guardista, que tem a ver com
o desenvolvimento das infra-
estruturas da GNR. Penso que
este destacamento tem condi-
ções para receber mais servi-
ços da GNR, com mais capa-
cidade de intervenção para o
destacamento”, sustentou.

No seu entender, esta é uma
obra que, além de reunir uma

série de condições e requisitos
para continuar a crescer, ficou
colocada “em localização es-
tratégica”. 

“A opção da colocação do
edifício da GNR junto ao cor-
redor pedagógico e complexo
desportivo e cultural de Man-
gualde tem muito a ver com a
relação directa com a protec-
ção dos mais jovens. Este novo
edifício vem dar condições a
quem trabalha e dar uma res-
posta efectiva às populações
para que se sintam mais segu-
ras”, destacou.

A inauguração do quartel da
GNR de Mangualde está agen-
dada para as 15h00, estando
previstas as presenças do pri-
meiro-ministro, António Costa,
e da ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa.

O momento contará ainda
com a participação do coman-
dante-geral da GNR, tenente-
general Silva Couto, e do pre-
sidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo.

Na sua passagem pelo con-
celho de Mangualde, o pri-

meiro-ministro fará também,
durante a manhã, uma visita às
instalações da PSA Peugeot Ci-
troën de Mangualde. O evento
está agendado para as 11h00,
sendo António Costa acompa-
nhado pelo ministro da Eco-
nomia, Manuel Caldeira Cabral.

Já a ministra da Administra-
ção Interna, Constança Ur-
bano de Sousa, marcará ainda
presença, hoje, nos concelhos
de Oliveira de Frades (9h00)
e Sátão (11h15), onde irá inau-
gurar dois outros quartéis da
GNR. |

Quartel da GNR de 
Mangualde custou 
dois milhões de euros
Inauguração Obra ficou pronta em Janeiro deste ano e será hoje inaugurada
pelo primeiro-ministro e ministra da Administração Interna

Novo quartel da GNR vai ser inaugurado hoje, às 15h00
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Quartel da GNR
de Mangualde
custou dois milhões
Inaugurado hoje | P9
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Quartel da GNR de Mangualde custou  dois milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-11-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/12952

 
O novo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Mangualde, cujo investimento da
administração central rondou os dois milhões de euros, vai ser inaugurado hoje pelo primeiro-ministro,
António Costa.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o novo quartel terá função de
destacamento, com o raio de intervenção a englobar os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e
Sátão.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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450 pessoas apoiaram 
recandidatura da presidente 
111 O salão dos Bom-

beiros Voluntários de Góis 
acolheu, domingo, cerca de 
450 pessoas (o limite da ca-
pacidade do espaço), que se 
quiseram associar ao almo-
ço de apoio à recandidatura 
de Lurdes Castanheira às 
autárquicas de 2017. Para 
além da população local, 
familiares e amigos da atu-
al presidente da Câmara de 
Góis estiveram presentes 
várias entidades na inicia-
tiva, nomeadamente João 
Azevedo, em representação 
da direção nacional do PS, e 
Pedro Coimbra, presidente 
da Federação Distrital do 
Partido Socialista, não ten-
do faltado também Manuel 
Mirás Franqueira, Alcaide 
de Oroso, município gemi-
nado com Góis.

Coube a Cristina Casta-
nheira, irmã da autarca, 
abrir as intervenções, 
enaltecendo que a can-
didata do PS à Câmara 
de Góis “coloca sempre 
à frente, em todas as cir-
cunstâncias, os valores que 
transmitidos pelos pais” e 
garantindo que terá “um 
anjo que a irá acompanhar 
em todo este processo que 
a conduzirá à vitória em 
Góis”, ou seja, o seu pai, 
António Campos Casta-
nheira, já falecido. Por sua 
vez, Lurdes Castanheira, 
começando por referir que 
a família é o seu “pilar”, 
agradeceu, em particular, 
ao marido, António Gon-
çalves. Lançando também 
o repto a José Albuquer-
que Ângelo para que volte 
a ser o mandatário da sua 
recandidatura, a candida-
ta às autárquicas de 2017, 

dirigindo-se aos goienses, 
pediu ajuda para “levar os 
projetos para a frente, para 
que Góis seja um concelho 
onde vale a pena viver”.

Assegurando que “há 
pessoas que dizem que 
defendem os interesses de 
Góis mas não é verdade”, 
a autarca acrescentou que 
“vem aí o segundo ano a 
governar sem orçamento 
e só quem não tem conhe-
cimento e cultura política 
pode afi rmar que não vem 
mal nenhum ao mundo ao 
governar sem orçamento”.

Compromisso 
com o concelho

Explicando que decidiu 
recandidatar-se devido “ao 
sentido de compromisso 
para com Góis”, Lurdes Cas-
tanheira declarou que “há 
um conjunto de projetos 
e obras” que quer ver con-
cretizado. 

“Queremos continuar 
com o processo de desen-
volvimento que iniciámos 
em 2009”, disse a candidata 
à Câmara de Góis.

Já João Azevedo, que trou-
xe do secretário-geral do 
partido “uma mensagem 
de conforto, carinho e 
apoio”, disse, dirigindo-se 
a Lurdes Castanheira: “tu 
és a candidata de António 
Costa e do PS do concelho 
de Góis, para a vitória nas 
autárquicas de 2017”. 

Referindo que a autarca é 
“uma presidente de câma-
ra referenciada na região 
Centro e no país como uma 
grande presidente”, o tam-
bém presidente da Câmara 
de Mangualde acrescentou 
que Góis é “uma referência 
em várias áreas, estando 
estabilizada ao nível fi nan-
ceiro, e que dá resposta aos 
anseios da população”. 

“Os autarcas têm de ter a 

preocupação de ter políti-
cas para as pessoas e para 
as famílias e Lurdes Casta-
nheira tem”, constatou João 
Azevedo. 

No uso da palavra, Pedro 
Coimbra, reafirmando 
“publicamente o empe-
nho pessoal e político na 
recandidatura de Lurdes 
Castanheira à Câmara 
Municipal de Góis”, consi-
derou-a “uma autarca de 
excelência, que honra os 
seus compromissos, e que 
merece o apoio de todos”.

Satisfeito com o número 
de pessoas que participa-
ram no almoço, o presiden-
te da Federação Distrital 
do PS sublinhou que este 
apoio é “motivador para 
uma vitória nas próximas 
autárquicas que será tão 
importante, não só para 
Góis, mas ao nível nacio-
nal”.
| Lurdes Gonçalves

Góis

Pedro Coimbra, Lurdes Castanheira e João Azevedo, no jantar de apoio à recandidatura de Lurdes Castanheira

DR
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José Fonseca

O primeiro-ministro destacou
ontem a importância da linha
ferroviária da Beira Alta no de-
senvolvimento económico do
país. Durante uma visita à fá-
brica de automóveis da PSA, em
Mangualde, António Costa ex-
plicou que «a ligação ferroviária
do corredor da Linha da Beira
Alta é absolutamente essencial
para fazer a ligação entre o mar
e o Centro da Península Ibé-
rica». «Este corredor é estraté-
gico para podermos ser a pla-
taforma marítima do conjunto
da Península, mas também
para que estas terras, que nos
habituamos mal a chamar de
Interior, possam ser efectiva-
mente o grande interface entre
a nossa fachada atlântica e o
centro da Península Ibérica»,
acrescentou o primeiro-minis-
tro no final de uma visita às ins-
talações do construtor francês,
que se prepara para, em 2018,
lançar a construção de um
novo modelo, para já designado
como K9, que irá substituir os
Peugeot Partner e Citroen Ber-
lingo, que actualmente saem da
linha de montagem.

António Costa referiu que é
preciso aproveitar as potencia-
lidades de todo o território e não
apenas da faixa costeira e deu
o exemplo de Mangualde, com
a sua posição estratégica, loca-
lizado a 90 quilómetros da fron-

teira e próximo de um mercado
de 60 milhões de habitantes da
Península Ibérica. Costa lem-
brou que o Orçamento de Es-
tado «tem duas medidas fiscais
importantes» a pensar nos ter-
ritórios do Interior e no sector
da indústria. «Uma de incentivo
às empresas que se instalem no
Interior e outra que dispensa as
empresas de terem de pagar o
IVA no acto da importação para
depois o deduzirem no acto da
exportação, de forma a que não
haja um esforço de tesouraria
acrescido e perfeitamente dis-
pensável», adiantou.

Mangualde: terra 
de oportunidades

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, garantiu ao primeiro-
ministro que Mangualde «não
é uma terra de lamentos, mas
de oportunidades» e que tudo
está a ser feito para afirmar o
concelho como pólo de desen-
volvimento económico.

«A nossa taxa de desemprego
é baixa, mas temos de criar as
condições para atrair as pes-
soas e isso passa por criar
oportunidades de trabalho»,
disse o autarca eleito pelo PS,

revelando que no próximo mês
um dos fornecedores da PSA
começará as obras de instala-
ção de uma nova fábrica em
Mangualde, garantindo que
mais empresas se seguirão no
próximo ano.

«Como autarca, este é um
dos dias mais importantes para
mim», sublinhou João Aze-
vedo, depois da visita à PSA,
também esteve na inauguração
das instalações do Destaca-
mento da Guarda Nacional Re-
publicana, prometendo traba-
lhar para tornar Mangualde um
território «muito forte». |

Linha da Beira Alta é
“absolutamente essencial”
Mangualde Primeiro-ministro destacou, durante visita à fábrica da PSA,
a importância da ferrovia para ligar “o mar e o Centro da Península Ibérica”

António Costa visitou ontem a fábrica do Grupo PSA em Mangualde
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Governo elogia cooperação de Mangualde
Durante a inauguração do novo quartel da GNR de
Mangualde, o primeiro-ministro e a ministra da Admi-
nistração Interna destacaram a cooperação entre o
município e o Ministério da Administração Interna

Página 249



A250

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 26,20 x 28,93 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 67136079 29-11-2016

Inauguração Novo
quartel da GNR de
Mangualde foi ontem
inaugurado e contou
com a presença do pri-
meiro-ministro

O novo quartel da Guarda Na-
cional Republicana (GNR) de
Mangualde, obra cujo investi-
mento rondou os dois milhões
de euros, foi inaugurado na
tarde de ontem e contou coma
presença do primeiro-ministro,
António Costa e da ministra da

Administração Interna, Cons-
tança Urbano de Sousa. Este
novo quartel terá a função de
destacamento, englobando os
concelhos de Mangualde, Ne-
las, Penalva do Castelo e Sátão.

A “estreita cooperação” entre
o Ministério da Administração
Interna e o município de Man-
gualde foi um dos pontos de
mais destaque nos discursos do
primeiro-ministro, da ministra
da Administração Interna e
ainda do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João

Azevedo. “Considero uma
marca indelével entre o Minis-
tério da Administração Interna
que financiou a sua edificação e
equipamento e o município de
Mangualde que graciosamente
cedeu o terreno para a sua cons-
trução sem o qual não teria sido
possível a sua concretização”,
disse o primeiro-ministro.

António Costa, elogiou o pa-
pel da GNR não só em Man-
gualde como no resto do país,
que são essenciais para o bem
estar da população. Nesse sen-

tido, anunciou mais de 450 mi-
lhões de euros que deverão ser
investidos no programa de mo-
dernização e operacionalidade
das forças e serviços de segu-
rança. Para o primeiro-ministro
“quer a edificação de novos
equipamentos, quer a recupe-
ração de outros já existentes,
são um fator relevante de de-
senvolvimento local e regional
e um sinal indelével de equi-
dade territorial". Os investimen-
tos serão realizados entre 2017
e 2021. |

450 milhões para modernizar forças de segurança

Ministra elogiou trabalho em parceria com o Município

A ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de
Sousa, afirmou ontem que Vi-
seu foi o distrito que mais in-
vestimentos registou, nos últi-
mos quatro anos, no que toca

a instalações e equipamentos
da Guarda Nacional Republi-
cana (GNR).

"Existem quartéis que ainda
precisam de obras, mas o dis-
trito de Viseu foi aquele que

mais investimento teve em
quartéis, instalações e equipa-
mentos da GNR, nomeada-
mente nos últimos quatro
anos", revelou.

No final da inauguração do

novo posto territorial da GNR
de Sátão, Constança Urbano de
Sousa admitiu à agência Lusa
que o posto territorial da GNR
de Vila Nova de Paiva é actual-
mente um dos que estão em

pior estado no distrito de Vi-
seu.

"Está na nossa lista de prio-
ridades, no âmbito da Lei de
Programação das Infraestru-
turas e Equipamentos das For-
ças de Segurança, que está
neste momento em discussão

na Assembleia da República.
Será um daqueles que entrarão
no topo das prioridades", in-
formou.

Durante a cerimónia de inau-
guração do novo posto da
GNR de Sátão, o presidente da
Câmara, Alexandre Vaz, apro-
veitou para solicitar à repre-
sentante do Governo o reforço
do número de militares da-
quela força policial no conce-
lho.

Em relação ao pedido dei-
xado pelo autarca de Sátão, a
ministra da Administração In-
terna considerou que a gestão
dos efectivos "é sempre uma
gestão difícil de fazer", no en-
tanto, acredita que o concelho
possui "um efectivo muito ra-
zoável", constituído por 19 mi-
litares.

O investimento realizado
pelo Ministério da Administra-
ção Interna no novo posto ter-
ritorial da GNR de Sátão ron-
dou os 928 mil euros.

Ao início da manhã, a minis-
tra da Administração Interna
participou também na inaugu-
ração das obras de remodela-
ção do posto territorial de Oli-
veira de Frades.

O investimento realizado
rondou os 400 mil euros e per-
mitiu "a ampliação geral do
edifício e a sua inteira remo-
delação".

"Esta inauguração constitui
também a superação de um
desafio que se coloca ao país,
sendo demonstrativa a regra
seguida pelo Ministério da Ad-
ministração Interna: investir, de
forma estratégica, olhando
para os recursos disponíveis
com vista a maximizar o seu
serviço ao público", referiu. |

Viseu foi o distrito com maior 
investimento em quartéis da GNR
Governo Ministra da Administração Interna inaugurou ontem três novas instalações daquela força 
de segurança no distrito

FOTOS RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT

António Costa visitou novas instalações do Destacamento de Mangualde da Guarda Nacional Republicana

Números

928
mil euros foi quanto
custou o novo posto territo-
rial de Sátão

400
mil euros foram investidos 
na ampliação do posto de 
Oliveira de Frades

2
milhões de euros foi o valor
investido no destacamento
da GNR de Mangualde
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Distrito de Viseu foi o que teve mais
investimento na renovação de quartéis
GNR | P8
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Linha da Beira Alta é
“absolutamente essencial”

José Fonseca

O primeiro-ministro destacou
ontem a importância da linha
ferroviária da Beira Alta no de-
senvolvimento económico do
país. Durante uma visita à fá-
brica de automóveis da PSA,
em Mangualde, António Costa
explicou que “a ligação ferro-
viária do corredor da Linha da
Beira Alta é absolutamente es-
sencial para fazer a ligação en-
tre o mar e o Centro da Penín-
sula Ibérica”.

“Este corredor é estratégico
para podermos ser a plata-
forma marítima do conjunto da
Península, mas também para
que estas terras, que nos habi-
tuamos mal a chamar de Inte-
rior, possam ser efectivamente
o grande interface entre a nossa
fachada atlântica e o centro da
Península Ibérica”, acrescentou
o primeiro-ministro no final de
uma visita às instalações do
construtor francês, que se pre-
para para, em 2018, lançar a
construção de um novo mo-
delo, para já designado como
K9, que irá substituir os Peugeot
Partner e Citroen Berlingo, que
actualmente saem da linha de

montagem.
António Costa referiu que é

preciso aproveitar as potencia-
lidades de todo o território e
não apenas da faixa costeira e
deu o exemplo de Mangualde,
com a sua posição estratégica,
localizado a 90 quilómetros da
fronteira e próximo de um
mercado de 60 milhões de ha-
bitantes da Península Ibérica.

António Costa lembrou que
o Orçamento de Estado “tem
duas medidas fiscais importan-
tes” a pensar nos territórios do
Interior e no sector da indústria.
“Uma de incentivo às empresas
que se instalem no Interior e
outra que dispensa as empresas
de terem de pagar o IVA no acto

da importação para depois o
deduzirem no acto da exporta-
ção, de forma a que não haja
um esforço de tesouraria acres-
cido e perfeitamente dispensá-
vel”, adiantou.

Mangualde: terra 
de oportunidades

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, ga-
rantiu ao primeiro-ministro
que Mangualde “não é uma
terra de lamentos, mas de
oportunidades” e que tudo está
a ser feito para afirmar o con-
celho como pólo de desenvol-
vimento económico.

“A nossa taxa de desemprego
é baixa, mas temos de criar as

condições para atrair as pes-
soas e isso passa por criar
oportunidades de trabalho”,
disse o autarca, revelando que
no próximo mês um dos for-
necedores da PSA começará as
obras de instalação de uma
nova fábrica em Mangualde,
garantindo que mais empresas
se seguirão no próximo ano.

“Como autarca, este é um dos
dias mais importantes para
mim”, sublinhou João Azevedo,
depois da visita à PSA, também
esteve na inauguração das ins-
talações do Destacamento da
Guarda Nacional Republicana,
prometendo trabalhar para tor-
nar Mangualde um território
“muito forte”. |

António Costa visitou instalações da PSA localizadas em Mangualde

Mangualde Primeiro-ministro destacou, durante visita à fábrica da PSA, 
a importância da ferrovia para ligar “o mar e o Centro da Península Ibérica”

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

O director geral da PSA
Mangualde, José Maria Cas-
tro Covelo, aproveitou a
presença do primeiro-mi-
nistro para elogiar o pes-
soal que trabalha na fábrica
e o apoio que as autorida-
des públicas têm dado à

empresa. Quanto ao novo
modelo, conhecido para já
como K9, cuja construção
implicará um investimento
de 48 milhões de euros,
convidou todos a estarem
presentes no lançamento
que ocorrerá em 2018. |

Investimento de 48 milhões para 
produzir novo modelo em Mangualde
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Primeiro-ministro visitou ontem fábrica da PSA, em Mangualde, município que disse ser “o grande
interface” entre o mar e o centro da Península Ibérica Página 9

Interior
é território de
oportunidades

RUI DA CRUZ / PRESSCENTRO.PT
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Primeiro-ministro inaugurou novo quartel da GNR de Mangualde
 
2016-11-28
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, dia 28
de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa,
da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e
da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto,
e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque  foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que  o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor.   A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por  agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro,  Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a  GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
 

Página 254



A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a  grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
Texto: Sofia Monteiro | Foto: Laurinda Ribeiro
 
2016-11-28
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem, dia
28 de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
No decorrer da visita, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo sublinhou a importância
da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque "foi possível no terreno avaliar a
evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que dispomos de recursos
humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão sedear-se em Mangualde.
Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado".
 
O edil prosseguiu afirmando que "queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter
decidido em fevereiro último a Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de
Mangualde nas próximas décadas. Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da
ferrovia é essencial para aumentar a competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo
emprego, colocando Mangualde no epicentro do interface modal".
 
"A GNR dispõe agora de condições de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros mais o terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto
resulta de um acreditar e de um compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra,
é uma obra de futuro, localizado estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e
culturais, no centro de Mangualde, reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado",
rematou.
 
Por sua vez, o Primeiro-Ministro, António Costa, começou por "agradecer o terreno cedido pela
Câmara Municipal de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer
o empenho, competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, no acompanhamento e na execução do quartel".
 
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a "grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções".
 
Recorde-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal de
Mangualde cedido o terreno.
 
Inserido em 29, Novembro - 2016
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O primeiro-ministro, António Costa, exortou os empresários a instalarem as suas indústrias nos
territórios próximos da fronteira com Espanha, de forma a aproveitarem os 60 milhões de habitantes
do mercado da Península Ibérica.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-costa-1.mp3
Durante uma visita ao Centro de Produção de Mangualde da PSA, António Costa frisou que este
concelho do distrito de Viseu não está situado naquela zona do país onde é habitual instalarem-se "as
indústrias e as fábricas mais modernas".
 
"Esta localização demonstra que hoje em dia, se queremos ter um país mais desenvolvido, não
podemos olhar simplesmente para aquela estreita faixa do litoral. Temos que ter a capacidade de
aproveitar integralmente os recursos do território e toda esta zona de proximidade à fronteira", frisou.
 
O governante disse que "só numa distância de 100/150 quilómetros entre as capitais dos distritos de
fronteira e as províncias de fronteira em Espanha" há mais seis milhões de habitantes.
 
"E seis milhões de habitantes são mais 60% da população portuguesa. Portanto, hoje em dia não faz
sentido olhar para o nosso mercado como um pequeno mercado de 10 milhões, faz sentido olhar pelo
menos para um mercado de 60 milhões, que é o mercado da Península Ibérica", sublinhou. Na opinião
de António Costa, "a ligação ao 'interland' ibérico é absolutamente fundamental".
 
Do investimento público previsto no Orçamento de Estado para o próximo ano, o Primeiro-Ministro
considerou a ferrovia, como essencial para a ligação do litoral ao centro da Península Ibérica,
destacando a importância da Linha da Beira Alta.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-costa-2.mp3
"O próximo Orçamento do Estado tem já condições para ter um aumento significativo de investimento
público. Vai haver um aumento de 20% do investimento público, parte em escolas, parte em
hospitais, mas também numa área essencial que é a da ferrovia", acrescentou.
 
O Primeiro-Ministro aludiu à importância de "fazer a ligação entre o interface marítimo dos portos de
Sines, de Lisboa, de Aveiro, da Figueira, de Leixões e outros, com o 'interland' da Península Ibérica".
 
"Tal como o corredor de Sines ou Caia, este corredor da Linha da Beira Alta é absolutamente
estratégico para podermos ser a plataforma marítima do conjunto da Península, mas também para
que estas terras que nos habituámos mal a chamar de interior possam ser efetivamente o grande
interface entre a nossa fachada atlântica e o centro da Península Ibérica", acrescentou.
 
António Costa lembrou que, a este nível, o Orçamento do Estado tem duas medidas fiscais
importantes: o "incentivo às empresas que se fixem no interior" e "o novo regime de IVA alfandegário,
que dispensa as empresas de terem de pagar o IVA no ato de importação para depois o deduzirem no
momento da exportação".
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No decorrer da sua visita ao Centro de Produção de Mangualde da PSA , o Primeiro-Ministro,
acompanhado pelo ministro da Economia, visitou os sectores da ferragem e montagem, onde
acompanhou o processo de produção dos modelos Berlingo e Partner, viaturas que a partir de 2018
vão ser substituídas por um novo modelo.
 
Na ocasião, o director da citroen de Mangualde, José Castro Covelo, traçou um futuro otimista da
empresa na região.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-diretor-1.mp3
Já o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, aproveitou a presença do Primeiro-Ministro
para anunciar a criação de novas empresas, no próximo ano.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2016/11/psa-azevedo-1.mp3
Notícia Rádio Jornal do Centro | Jornal do Centro | Lusa
 
Inserido em 29, Novembro - 2016
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Quartel da GNR de Mangualde inaugurado com a presença do Primeiro-Ministro António Costa
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
28 de Novembro de 2016
 
39 Views
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar nesta
segunda -feira, dia 28 de novembro.
 
O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da Administração
Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna,
Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o
Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita
às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque  foi
possível no terreno avaliar a evolução da indústria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que  o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor.   A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por  agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
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acompanhamento e na execução do quartel .
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro,  Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a  GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
 
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a  grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
Por:Mun.Mangualde
 
28 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem, dia
28 de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António
Costa, da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado
Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General
Silva Couto, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram
presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque  foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que  o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor.   A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por  agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro,  Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a  GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
 
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a  grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
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Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
29 de Novembro de 2016
 
Redacção
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PRIMEIRO-MINISTRO, ANTÓNIO COSTA, PRESIDIU ÀS CERIMÓNIAS
 
NOVO QUARTEL DA GNR DE MANGUALDE INAUGURADO
 
A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar hoje, dia 28
de novembro, pelas 15h00. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa,
da Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e
da Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto,
e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque  foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que  o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflete a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor.   A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado , rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por  agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro,  Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este fator de segurança um dos fatores de desenvolvimento e vai-nos
conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a  GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
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A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a  grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
 
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
Sofia Monteiro
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Na passada sexta-feira, 25 de Novembro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves encheu para
celebrar o seu 19º aniversário. A iniciativa integrou a edição de Novembro do projecto  Sextas da lua
e contou com a presença do Vereador da Cultura da autarquia mangualdense, João Lopes.
 
Cerca de 120 pessoas participaram numa noite dividida em dois momentos chave: o concerto
Guitardrums, no auditório, e o brinde festivo de aniversário, num ambiente de café concerto onde se
recordaram as músicas da década de abertura da Biblioteca Municipal. Ainda no âmbito das
comemorações do aniversário, no passado dia 22 de Novembro, um "Grupo de Amigos da Biblioteca
Municipal", composto por funcionários, leitores, parceiros culturais, executivo autárquico, entre outros,
juntou-se para assinalar esta data.
 
29 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde teve lugar ontem à
tarde. O momento contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra da
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. O Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, marcaram presença na parte
da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde.
 
João Azevedo começou por agradecer a presença dos diferentes elementos do Governo de Portugal e
de centenas de pessoas, que se deslocaram ao novo espaço para assistir a esta cerimónia inaugural. O
autarca sublinhou a importância da visita realizada esta manhã à PSA Peugeot Citroën, porque  foi
possível no terreno avaliar a evolução da industria automóvel em Mangualde e no país. É evidente que
dispomos de recursos humanos competentes e, por isso, existe um grupo de empresas que vão
sedear-se em Mangualde. Tudo isto faz parte de um Plano de Investimento integrado . Nesse sentido
queria aqui agradecer ao Senhor Primeiro-Ministro o facto de ter decidido em Fevereiro último a
Requalificação da Linha da Beira Alta. Isto representa o futuro de Mangualde nas próximas décadas.
Esta é a decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da ferrovia é essencial para aumentar a
competitividade e desta forma atrair novas empresas e criar novo emprego, colocando Mangualde no
epicentro do interface modal . O edil sublinhou ainda que  o Orçamento de Estado contempla um
aumento de 20% no investimento público e isso reflecte a preocupação do Governo nos Territórios.
Com este investimento acredito que vamos ter um futuro melhor.   A GNR dispõe agora de condições
de excelência, um espaço único, com um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil euros mais o
terreno cedido pela Câmara Municipal de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e de um
compromisso de verdade assumido desde início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, localizado
estrategicamente junto às escolas, aos equipamentos desportivos e culturais, no centro de Mangualde,
reabilitando um espaço da cidade que estava subaproveitado ,rematou o Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
O Primeiro-Ministro, António Costa, começou por  agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal
de Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer este espaço, e agradecer o empenho,
competência e profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no
acompanhamento e na execução do quartel .
 
Segundo os dados de um recente estudo, referido pelo Primeiro-Ministro,  Portugal é o quinto país
mais pacífico do mundo, sendo este factor de segurança um dos factores de desenvolvimento e vai-
nos conferir uma marca de destino. Portugal assume-se como um dos países mais seguros do mundo .
Rematou ainda afirmando que a  GNR é um elemento vital para o pleno desenvolvimento das
garantias dos cidadãos .
 
A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, sublinhou a  grande satisfação por
estar aqui hoje a inaugurar este espaço. Isto só foi possível graças à colaboração do Ministério da
Administração Interna e da Câmara Municipal de Mangualde . Este novo espaço  garante aos
militantes da GNR as condições necessárias para o desempenho das suas funções .
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Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de
1 milhão e 600 mil euros e tem um âmbito supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação
excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo e Sátão. O
investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal
cedido o terreno.
 
29 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Câmara de Mangualde realiza campanha de recolha de brinquedos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-11-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=43586150

 
Como já é habitual, a Câmara Municipal de Mangualde quer continuar a promover sorrisos e por isso
realiza mais uma edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso.". Esta acção de
solidariedade realiza-se de 2 a 16 de Dezembro e os brinquedos podem ser entregues no átrio da
Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
 
Sob o lema "Por um sorriso", esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de
entreajuda, que tão bem caracteriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais
precisa, tornando o natal de todas as crianças especial.
 
A acção insere-se na Programação de Natal da autarquia  Natal em Mangualde 2016  e todos os
interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 619 880 ou
 
ssocial@cmmangualde.pt
.
 
29 Novembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Farol da Nossa Terra  - Inaugurado o novo Quartel da Guarda Nacional Republicana
de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.faroldanossaterra.net/2016/11/30/77503/

 
O novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde foi inaugurado na passada segunda-
feira, 28 de Novembro, pelas 15h00, com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da Ministra
da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária de Estado Adjunta e da
Administração Interna, Isabel Oneto, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e o Secretário de Estado da Indústria, João
Vasconcelos, marcaram presença na parte da manhã, na visita às instalações da PSA Peugeot Citroën
de Mangualde.
 
.
 
Notícia completa aqui
 
- Quarta-feira, 30 Novembro 2016 -
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19ºaniversário da Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22206

 
19ºaniversário da Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
30 de Novembro de 2016
 
37 Views
 
Teve lugar na passada sexta- feira, na Biblioteca Municipal Dr.Alexandre Alves, com a sessão mensal
Sextas da Lua a apadrinhar o 19ºaniversário, onde mais de uma centena de pessoas estiveram
presentes, que encheram o auditório para assistir a um excelente e grandioso espetáculo do grupo
Guitardrums.
 
Seguiu-se a parte festiva de cantar os parabéns e saborear o bolo de aniversário, que contou para
além da equipa da Biblioteca coordenada pela Drª Maria João, marcou presença o Vereador da Cultura
Dr.João Lopes.
 
Por:António Pacheco

Página 270



A271

Exposição do atelier ´Pontos e Encontros´ em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22224

 
Exposição do atelier 'Pontos e Encontros' em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
30 de Novembro de 2016
 
47 Views
 
Até dia 2 de dezembro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe mais uma
exposição do atelier 'Pontos e Encontros'. A iniciativa é promovida pela autarquia mangualdense
através da Rede Social de Mangualde e do Banco Local de Voluntariado de Mangualde. A exposição, de
entrada livre, pode ser visitada no horário de funcionamento da Biblioteca Municipal.
 
Esta mostra revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do
atelier de trabalhos manuais dinamizado por uma voluntária do Banco Local de Voluntariado de
Mangualde. Já o atelier que lhe deu origem funciona semanalmente na Biblioteca Municipal e tem
como objetivo ocupar os tempos livres de seniores com 65 ou mais anos, promovendo a vitalidade e o
potencial de cada um, contribuindo para um envelhecimento ativo. Todas os interessados em
participar neste atelier podem inscrever-se no Gabinete de Ação Social da autarquia, pelo telf. 232
619 880 ou pelo e-mail margarida.chaves@cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
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Município de Mangualde leva a cabo Campanha"Por um sorriso"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22192

 
Município de Mangualde leva a cabo Campanha"Por um sorriso"
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
30 de Novembro de 2016
 
31 Views
 
Por um Natal a Sorrir
 
A Câmara Municipal de Mangualde quer continuar a promover sorrisos e por isso realiza mais uma
edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso.".
 
Esta ação de solidariedade realiza-se de 2 a 16 de dezembro e os brinquedos podem ser entregues no
átrio da Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
 
Sob o lema , esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de entreajuda, que tão
bem carateriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais precisa, tornando o
natal de todas as crianças especial.
 
A ação insere-se na Programação de Natal da autarquia  Natal em Mangualde 2016  e todos os
interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 619 880 ou
ssocial@cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
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Exército Português leva a efeito desfile motorizado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22199

 
Exército Português leva a efeito desfile motorizado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
30 de Novembro de 2016
 
44 Views
 
O Exército Português, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, realizou o 'Exercício MARTE 16'
no concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 de novembro. Tratou-se de um treino de meios que
possibilitou preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso de intervenção real. O
exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, nesta sexta-feira, dia 30, com um desfile
motorizado, a partir das 13h15. Nesse sentido, haverá corte e condicionamento de trânsito nas
seguintes artérias: Largo do Rossio (sentido ascendente em direção à Rua Azurara da beira), Largo Dr.
Couto, Rua Toja d'Anta, Av. N. Senhora do Castelo, Rua Cidade São Francisco, Rua Matadouro Velho e
Rua 1.º de Maio. Durante o desfile não poderão circular carros que, por exemplo, saiam do
estacionamento onde for permitido fazê-lo e que dão acesso às ruas do desfile, nomeadamente no
perímetro entre a Rua de S. Francisco, Largo do Rossio, Largo Dr. Couto, Rua 1.º de Maio e Av. N.
Senhora do Castelo. Mapa explicativo abaixo:
 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
 
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializou-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e foi realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
 
Do programa constaram momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, Difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, realizou-se um campo de refugiados que teve a
colaboração do agrupamento de escolas. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde acolheu uma
exposição militar e no Largo Dr Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
 
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
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Por:Mun.Mangualde
 
30 de Novembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Desfile militar em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4bdaaec8

 
'EXERCÍCIO MARTE 16' TERMINA HOJE
 
DESFILE MILITAR EM MANGUALDE
 
Centro da cidade, pelas 13h15
 
O Exército Português, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, realizou o 'Exercício MARTE 16'
no concelho de Mangualde entre os dias 22 e 30 de novembro. Tratou-se de um treino de meios que
possibilitou preparar os militares para uma resposta mais eficiente em caso de intervenção real. O
exercício termina no centro da Cidade de Mangualde, hoje, dia 30, com um desfile motorizado, a partir
das 13h15. Nesse sentido, haverá corte e condicionamento de trânsito nas seguintes artérias: Largo
do Rossio (sentido ascendente em direção à Rua Azurara da beira), Largo Dr. Couto, Rua Toja d'Anta,
Av. N. Senhora do Castelo, Rua Cidade São Francisco, Rua Matadouro Velho e Rua 1.º de Maio.
Durante o desfile não poderão circular carros que, por exemplo, saiam do estacionamento onde for
permitido fazê-lo e que dão acesso às ruas do desfile, nomeadamente no perímetro entre a Rua de S.
Francisco, Largo do Rossio, Largo Dr. Couto, Rua 1.º de Maio e Av. N. Senhora do Castelo. Mapa
explicativo abaixo:
 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 VIATURAS
 
O exercício levado a cabo pelo 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response Force
2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializou-se na execução de uma Operação Ofensiva e
posteriormente uma Operação de Estabilização e foi realizado em locais como os Bombeiros
Voluntários de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de Alcafache, no campo da feira quinzenal
(junto à praia), na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias de Tavares, na aldeia de Corvaceira
e no Monte do Bom Sucesso.
 
Do programa constaram momentos como a implementação de uma Zona de Reunião em Tibaldinho a
partir do dia 22 de novembro, Difusões de planos de ordem e planos de contingência e movimentos de
ocupação a partir do dia 24. Nos dias 26 e 27, realizou-se um campo de refugiados que teve a
colaboração do agrupamento de escolas. Paralelamente, o átrio da Câmara de Mangualde acolheu uma
exposição militar e no Largo Dr Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a TMME.
 
Esta ação constitui-se como uma parte integrante do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, com
vista à manutenção das suas qualificações. O 2BIMecRodas/NRF2016 encontra-se em fase de
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo de Portugal para a Força de Alta Prontidão da
NATO durante o ano de 2016, em resposta à implementação do Readiness Action Plan da Aliança
Atlântica. É composto por 600 militares e 141 viaturas, constituindo-se como encargo operacional do
RI14.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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