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Notícia de Rádio

Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até ao final da semana, tudo por causa
de um atraso de fornecimento de parafusos.

Data: 14-09-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 07:00:05

Data da notícia 14-09-2011
Fonte TSF

Programa Noticiário
Síntese Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até

ao final da semana, tudo por causa de um atraso de fornecimento de parafusos.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:01:30

Hora de início da notícia 07:00:05
Hora de fim da notícia 07:01:35

Tipo de programa Informação
Duração do programa 00:13:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 07:13:00

Apresentador Helena Vieira
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3799978

Comentário
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Notícia de Rádio

Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até ao final da semana, tudo por causa
de um atraso de fornecimento de um fornecedor Francês de parafusos.

Data: 14-09-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 07:30:08

Data da notícia 14-09-2011
Fonte TSF

Programa Noticiário
Síntese Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até

ao final da semana, tudo por causa de um atraso de fornecimento de um fornecedor Francês de
parafusos.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:00:24

Hora de início da notícia 07:30:08
Hora de fim da notícia 07:30:32

Tipo de programa Informação
Duração do programa 00:05:00

Hora de início do programa 07:30:00
Hora de fim do programa 07:35:00

Apresentador Joaquim Ferreira
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3800005

Comentário
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Notícia de Rádio

Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até ao final da semana, tudo por causa
de um atraso de fornecimento de um fornecedor Francês de parafusos.

Data: 14-09-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 08:00:05

Data da notícia 14-09-2011
Fonte TSF

Programa Noticiário
Síntese Peugeut em Mangualde: Actividade na fábrica de Peugeot/Citroen em Mangualde foi suspensa até

ao final da semana, tudo por causa de um atraso de fornecimento de um fornecedor Francês de
parafusos.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:01:25

Hora de início da notícia 08:00:05
Hora de fim da notícia 08:01:30

Tipo de programa Informação
Duração do programa 00:15:00

Hora de início do programa 08:00:00
Hora de fim do programa 08:15:00

Apresentador Helena Vieira
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3800012

Comentário
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Mangualde - Guerra aberta entre Presidente da Junta de Chãs de 
Tavares e Director da ACES Dão Lafões 

Carla de Sousa 
O possível encerramento das Extensões de Saúde em Mangualde, está a causar 
fortes polémicas. Depois de ter sido lançado um comunicado pela Junta de 
Freguesia de Santiago de Cassurrães onde o novo governo era acusado de 
colocar a continuidade de cuidados de saúde em causa, o presidente da Junta de 
Freguesia de Chãs de Tavares - Carlos Manuel Oliveira - veio agora a público 
acusar o Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de 
Mangualde – José Craveiro – de «jogada política». 
«Isto está mais que visto, no meu entender que é uma situação mais de cariz 
político do que outra coisa», considera o presidente da Junta de Freguesia de 
Chãs de Tavares, Carlos Manuel Oliveira. O autarca refere ainda que o Director 
Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde, José Craveiro, 
«aguentou as extensões de Chãs de Tavares, uma na zona de Tondela e outra na 
zona de Vouzela. Passaram-se os actos eleitorais e ele encerrou por autocriação 
dele».
«Agora nós não nos vamos calar e aproveito já para dizer que, com o devido 
respeito que tenho pelo Doutor Craveiro, ele está a fazer isto porque se consta em 
todo o lado que vai ser substituído no mês de Outubro. Agora eu pergunto ao 
médico, ao humano, se lhe custava muito aguentar a extensão por mais um mês 
para ver no que ia dar», atira Carlos Manuel Oliveira. 
O Autarca lembra que as Juntas de Freguesia de Chãs Tavares, Travanca, e 
S.João da Fresta, reuniram uma vez com o Director da ACES, e que lhes foi dito 
pelo Director que nesse mesmo dia à tarde ía reunir com o Presidente da Câmara 
de Mangualde, e com um representante a ARS Centro, e que mais tarde lhes seria 
transmitido o que tinha sido decidido. " Até hoje nada, nem por parte do Director 
da ACES, que nos ficou em dizer alguma coisa e depois mais tarde tentei o 
contacto com o presidente da Câmara para tentar saber o que tinha sido decidido 
mas na altura não me atendeu o telefone e até hoje ficamos sem saber o que foi 
resolvido naquela reunião" diz Carlos Oliveira. 
José Craveiro - Falta de médicos exige «reorganização nos serviços» 
Confrontado com o comunicado da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães 
e com as declarações do presidente da Junta de Freguesia de Chãs de Tavares, o 
Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde – José 
Craveiro – responde dizendo considerar ser necessária uma «reorganização nos 
serviços» que levará ao encerramento das extensões de saúde. 
«Como não temos mais recursos para garantir os serviços que habitualmente 
garantíamos (…) não conseguimos responder a todas as pessoas que nos 
procuram. (…) A ideia da possibilidade de encerramento de extensões prende-se 
com esta situação. Aquilo que eu penso é que a melhor solução é reorganizarmo-
nos concentrando os poucos recursos que temos, de modo a conseguirmos dar 
aos utentes sem médico de família a resposta que é possível dar aos utentes com 
médico de família», refere considerando que «até ao final do ano isto tem que se 
decidir».
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O ACES de Mangualde cobre cerca de 100 mil utentes dos concelhos de Nelas, 
Penalva do Castelo, Mangualde, Tondela, Santa Comba Dão e Carregal do Sal. 
Nos últimos anos a saída de vários médicos tem dificultado a assistência à 
população. Entre Janeiro de 2008 e Agosto deste ano, 15 médicos seguiram para 
a aposentação, sendo que em 2011 existem mais 11 pedidos. Tal, faz com que 
em todo o agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde sejam cerca de 20 
utentes sem médico de família. Ainda assim, para o Agrupamento de Centros de 
Saúde de Mangualde estão previstos seis novos médicos, quatro dos quais 
colombianos. Este é no entanto um número que «não supera as saídas». 
José Craveiro admite que nesta altura «há motivos para a população estar 
preocupada com a falta de médicos», até porque «a situação do Agrupamento dos 
Centros de Saúde de Mangualde é uma das mais criticas». No entanto o Director 
Executivo lembra que «o poder político também tem uma palavra a dizer» quanto 
ao encerramento das extensões de saúde. 
Ouça aqui as reacções do presidente da Junta de Freguesia de Chãs de 
Tavares, Carlos Manuel Oliveira 
Ouça aqui as reacções do Director Executivo do Agrupamento de Centros de 
Saúde de Mangualde, José Craveiro 
Comunicado da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães acusa 
Governo de colocar a continuidade de cuidados de saúde em causa. 
Presidente da Junta promete luta 
A Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, Mangualde, tinha lançado há 
alguns dias um comunicado onde informava a população sobre o eventual fecho 
da extensão de saúde. 
«Os cuidados de saúde, principalmente aos mais idosos e residentes na freguesia, 
tem sido uma das prioridades na política desta Junta e do executivo do Partido 
Socialista. Durante o governo do Partido Socialista foi assegurado o 
funcionamento da extensão de saúde com médicos e foi, no dia 20 de Junho de 
2010, assinado um acordo com a Direcção Regional de Saúde e a Casa do Povo 
de Santiago de Cassurrães que permitiria à Direcção Regional de Saúde realizar 
obras num prédio urbano para a instalação e funcionamento da Extensão de 
Saúde de Santiago. O futuro de consultas e médicos na freguesia estava assim 
assegurado graças ao anterior governo e à forma determinada com que se 
entregou este executivo para resolver o problema», podia ler-se no comunicado 
que acusa o novo governo de colocar a continuidade de cuidados de saúde em 
Santiago de Cassurrães em causa. 
«A contenção de custos e despesas na saúde não pode ser feita de forma cega. 
Cortar na saúde das pessoas é colocar em causa e em risco as suas próprias 
vidas», dizia o mesmo comunicado. 
Ouvido pela DãoTV, o presidente da Junta de Freguesia de Santiago de 
Cassurrães, Álvaro Matos, lembrou na altura que «as pessoas estão a ficar em 
médico» sendo que os utentes chegam a deslocar-se ao espaço de saúde durante 
«15 dias, três semanas» e muitas vezes «não têm consultas». 
«Como o governo está a cortar em tudo e espectável que a nossa extensão de 
saúde também vá fechar», disse o autarca considerando ser necessário «alertar a 
população» para que «seja encontrada uma forma de luta». 
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«Vai ser difícil travarmos uma luta contra o Governo mas vamos tentar fazer as 
coisas para o bem da nossa população», referiu salientando que vão ser enviadas 
«outras cartas para o Governo para sermos ressarcidos de alguma informação». 
A extensão de Saúde serve cerca de 550 utentes englobando a Freguesia de 
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. 
Álvaro Matos recorda que foi articulado, com a Direcção Regional de Saúde e a 
Casa do Povo de Santiago de Cassurrães um acordo que permitiria à Direcção 
Regional de Saúde realizar obras num prédio urbano para a instalação e 
funcionamento da Extensão de Saúde de Santiago assegurando o futuro de 
consultas e médicos na freguesia. 
«Agora estamos a ver tudo ir pela água a baixo», referiu o autarca que apesar de 
«ainda não ter recebido» do Governo a informação de encerramento da extensão 
de saúde tem vindo já a alertar a população para que «não se sinta defraudada». 
Também o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo se 
mostrou na altura «realmente preocupado» com toda esta situação referindo que 
«as extensões de saúde de Mangualde são para se manter todas abertas» afim de 
dar «condições às populações». 
O edil diz não aceitar facilmente que lhe sejam dadas justificações para o 
encerramento das extensões de saúde lembrando que no primeiro semestre de 
2011 «foram assinados dois protocolos de reabilitação das duas extensões de 
saúde», nomeadamente a de Chãs de Tavares e a de Santiago de Cassurrães. 
«Estes acordos foram feitos por gente séria, por gente de compromissos e por 
isso não aceito que tentem encerrar as extensões de saúde porque isso iria 
prejudicar imenso os mangualdenses», referiu João Azevedo, salientando que fará 
«tudo para que isso não aconteça». 
«Se isso acontecer, as pessoas que o fizerem serão claramente 
responsabilizadas», deixou o aviso 
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«Mangualde abraça os Jovens» - Até Junho de 2012 

No próximo dia 3 de Outubro arranca mais uma edição do projecto «Mangualde 
Abraça os Jovens». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, 
prolonga-se até 29 de Junho de 2012. 
Destinado às crianças dos Jardins-de-Infância Públicos do concelho, este projecto 
tem como objectivo promover a prática desportiva junto dos mais novos através 
das iniciativas "o jardim vai à natação" e "o desporto vai ao jardim". Assim, "O 
jardim vai à natação" tem como objectivo promover e incrementar a prática da 
natação. Para isso, vão realizar-se aulas quinzenais de adaptação ao meio 
aquático, nas Piscinas Municipais. Por outro lado, e de forma a promover o 
desporto junto dos alunos, enquanto veículo do desenvolvimento da pessoa 
humana, os técnicos da Câmara Municipal de Mangualde, também 
quinzenalmente, vão às instituições infantis, onde irão promover aulas de ginástica 
e jogos recreativos e lúdicos integrados na vertente "O desporto vai ao jardim". 
Para mais informações os interessados devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou 
através do email desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

30-09-2011

«Mangualde abraça os Jovens» - Até Junho de 2012

Internet Nacional

«Mangualde abraça os Jovens» - Até Junho de 2012 30-09-2011 INTERNET

ID
:

38
23

08
9

1 de 1



Mangualde – Autarquia associa-se às comemorações do Dia Mundial 
do Coração 

Domingo, 2 de Outubro | Largo Dr. Couto, das 10h00 às 12h00. Actividades 
desportivas e formação de um coração humano são as principais propostas 
Consciente da importância da prática de actividades físicas e desportivas e de um 
estilo de vida activo para um coração e uma vida mais saudáveis, a autarquia 
mangualdense não podia deixar de se associar às comemorações do Dia Mundial 
do Coração e convida toda a população a aderir às actividades previstas para o 
dia 2 de Outubro, domingo, entre as 10h00 e as 12h00, no largo Dr. Couto. 
Para pôr toda a gente a “mexer” estão previstas um conjunto de actividades 
desportivas, aliadas a um conjunto de hábitos de vida saudável. No final, todos os 
participantes estão convidados a dirigirem-se aos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde onde irá ser formado um coração humano. De forma a melhor 
concretizar este objectivo, pede-se que todos usem uma t-shirt e um boné, ambos 
de cor branca ou vermelha. A iniciativa deste ano é dedicada à temática “One 
World, One Home, One Heart”. 
O Dia Mundial do Coração celebra-se a 29 de Setembro e em Portugal é 
dinamizado pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, enquanto membro da 
Federação Mundial do Coração. A autarquia em parceria com a Unidade de 
Cuidados Continuados, a Junta de Freguesia de Mangualde, o Centro Bujutsu de 
Mangualde, os Bombeiros Voluntários e o núcleo da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro uniram-se e formaram um Comité Técnico em Mangualde com o intuito de 
se aliarem à Fundação Portuguesa de Cardiologia e organizar localmente a 
iniciativa que pretende pôr todo o país a “mexer-se” ao mesmo tempo. 
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Mangualde "abraça" os Jovens

No próximo dia 3 de Outubro arranca mais uma edição do projecto «Mangualde Abraça 
os Jovens». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, prolonga-se 
até 29 de Junho de 2012.
Destinado às crianças dos Jardins-de-Infância Públicos do concelho, este projecto tem como 
objectivo promover a prática desportiva junto dos mais novos através das iniciativas "o jardim 
vai à natação" e "o desporto vai ao jardim". Assim, "O jardim vai à natação" tem como 
objectivo promover e incrementar a prática da natação. Para isso, vão realizar-se aulas 
quinzenais de adaptação ao meio aquático, nas Piscinas Municipais. Por outro lado, e de 
forma a promover o desporto junto dos alunos, enquanto veículo do desenvolvimento da 
pessoa humana, os técnicos da Câmara Municipal de Mangualde, também quinzenalmente, 
vão às instituições infantis, onde irão promover aulas de ginástica e jogos recreativos e 
lúdicos integrados na vertente "O desporto vai ao jardim".

Para mais informações os interessados devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou através 
do email desporto@cmmangualde.pt desporto@cmmangualde.pt Este endereço de e-mail 
está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar e do 
telefone 232 619 820. 
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Mangualde - Guerra aberta entre Presidente da Junta de Chãs de 
Tavares e Director da ACES Dão Lafões 

Carla de Sousa 
O possível encerramento das Extensões de Saúde em Mangualde, está a causar 
fortes polémicas. Depois de ter sido lançado um comunicado pela Junta de 
Freguesia de Santiago de Cassurrães onde o novo governo era acusado de 
colocar a continuidade de cuidados de saúde em causa, o presidente da Junta de 
Freguesia de Chãs de Tavares - Carlos Manuel Oliveira - veio agora a público 
acusar o Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde 
– José Craveiro – de «jogada política». 
(Carlos Manuel Oliveira) 
«Isto está mais que visto, no meu entender que é uma situação mais de cariz 
político do que outra coisa», considera o presidente da Junta de Freguesia de 
Chãs de Tavares, Carlos Manuel Oliveira. O autarca refere ainda que o Director 
Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde, José Craveiro, 
«aguentou as extensões de Chãs de Tavares, uma na zona de Tondela e outra na 
zona de Vouzela. Passaram-se os actos eleitorais e ele encerrou por autocriação 
dele».
«Agora nós não nos vamos calar e aproveito já para dizer que, com o devido 
respeito que tenho pelo Doutor Craveiro, ele está a fazer isto porque se consta em 
todo o lado que vai ser substituído no mês de Outubro. Agora eu pergunto ao 
médico, ao humano, se lhe custava muito aguentar a extensão por mais um mês 
para ver no que ia dar», atira Carlos Manuel Oliveira. 
José Craveiro - Falta de médicos exige «reorganização nos serviços» 
Confrontado com o comunicado da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães 
e com as declarações do presidente da Junta de Freguesia de Chãs de Tavares, o 
Director Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde – José 
Craveiro – responde dizendo considerar ser necessária uma «reorganização nos 
serviços» que levará ao encerramento das extensões de saúde. 
«Como não temos mais recursos para garantir os serviços que habitualmente 
garantíamos (…) não conseguimos responder a todas as pessoas que nos 
procuram. (…) A ideia da possibilidade de encerramento de extensões prende-se 
com esta situação. Aquilo que eu penso é que a melhor solução é reorganizarmo-
nos concentrando os poucos recursos que temos, de modo a conseguirmos dar 
aos utentes sem médico de família a resposta que é possível dar aos utentes com 
médico de família», refere considerando que «até ao final do ano isto tem que se 
decidir».
O ACES de Mangualde cobre cerca de 100 mil utentes dos concelhos de Nelas, 
Penalva do Castelo, Mangualde, Tondela, Santa Comba Dão e Carregal do Sal. 
Nos últimos anos a saída de vários médicos tem dificultado a assistência à 
população. Entre Janeiro de 2008 e Agosto deste ano, 15 médicos seguiram para 
a aposentação, sendo que em 2011 existem mais 11 pedidos. Tal, faz com que 
em todo o agrupamento de Centros de Saúde de Mangualde sejam cerca de 20 
utentes sem médico de família. Ainda assim, para o Agrupamento de Centros de 
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Saúde de Mangualde estão previstos seis novos médicos, quatro dos quais 
colombianos. Este é no entanto um número que «não supera as saídas». 
José Craveiro admite que nesta altura «há motivos para a população estar 
preocupada com a falta de médicos», até porque «a situação do Agrupamento dos 
Centros de Saúde de Mangualde é uma das mais criticas». No entanto o Director 
Executivo lembra que «o poder político também tem uma palavra a dizer» quanto 
ao encerramento das extensões de saúde. 
Ouça aqui as reacções do presidente da Junta de Freguesia de Chãs de 
Tavares, Carlos Manuel Oliveira 
Ouça aqui as reacções do Director Executivo do Agrupamento de Centros de 
Saúde de Mangualde, José Craveiro 
Comunicado da Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães acusa 
Governo de colocar a continuidade de cuidados de saúde em causa. 
Presidente da Junta promete luta 
A Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, Mangualde, tinha lançado há 
alguns dias um comunicado onde informava a população sobre o eventual fecho 
da extensão de saúde. 
«Os cuidados de saúde, principalmente aos mais idosos e residentes na freguesia, 
tem sido uma das prioridades na política desta Junta e do executivo do Partido 
Socialista. Durante o governo do Partido Socialista foi assegurado o 
funcionamento da extensão de saúde com médicos e foi, no dia 20 de Junho de 
2010, assinado um acordo com a Direcção Regional de Saúde e a Casa do Povo 
de Santiago de Cassurrães que permitiria à Direcção Regional de Saúde realizar 
obras num prédio urbano para a instalação e funcionamento da Extensão de 
Saúde de Santiago. O futuro de consultas e médicos na freguesia estava assim 
assegurado graças ao anterior governo e à forma determinada com que se 
entregou este executivo para resolver o problema», podia ler-se no comunicado 
que acusa o novo governo de colocar a continuidade de cuidados de saúde em 
Santiago de Cassurrães em causa. 
«A contenção de custos e despesas na saúde não pode ser feita de forma cega. 
Cortar na saúde das pessoas é colocar em causa e em risco as suas próprias 
vidas», dizia o mesmo comunicado. 
Ouvido pela DãoTV, o presidente da Junta de Freguesia de Santiago de 
Cassurrães, Álvaro Matos, lembrou na altura que «as pessoas estão a ficar em 
médico» sendo que os utentes chegam a deslocar-se ao espaço de saúde durante 
«15 dias, três semanas» e muitas vezes «não têm consultas». 
«Como o governo está a cortar em tudo e espectável que a nossa extensão de 
saúde também vá fechar», disse o autarca considerando ser necessário «alertar a 
população» para que «seja encontrada uma forma de luta». 
«Vai ser difícil travarmos uma luta contra o Governo mas vamos tentar fazer as 
coisas para o bem da nossa população», referiu salientando que vão ser enviadas 
«outras cartas para o Governo para sermos ressarcidos de alguma informação». 
A extensão de Saúde serve cerca de 550 utentes englobando a Freguesia de 
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. 
Álvaro Matos recorda que foi articulado, com a Direcção Regional de Saúde e a 
Casa do Povo de Santiago de Cassurrães um acordo que permitiria à Direcção 
Regional de Saúde realizar obras num prédio urbano para a instalação e 
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funcionamento da Extensão de Saúde de Santiago assegurando o futuro de 
consultas e médicos na freguesia. 
«Agora estamos a ver tudo ir pela água a baixo», referiu o autarca que apesar de 
«ainda não ter recebido» do Governo a informação de encerramento da extensão 
de saúde tem vindo já a alertar a população para que «não se sinta defraudada». 
Também o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo se 
mostrou na altura «realmente preocupado» com toda esta situação referindo que 
«as extensões de saúde de Mangualde são para se manter todas abertas» afim de 
dar «condições às populações». 
O edil diz não aceitar facilmente que lhe sejam dadas justificações para o 
encerramento das extensões de saúde lembrando que no primeiro semestre de 
2011 «foram assinados dois protocolos de reabilitação das duas extensões de 
saúde», nomeadamente a de Chãs de Tavares e a de Santiago de Cassurrães. 
«Estes acordos foram feitos por gente séria, por gente de compromissos e por 
isso não aceito que tentem encerrar as extensões de saúde porque isso iria 
prejudicar imenso os mangualdenses», referiu João Azevedo, salientando que fará 
«tudo para que isso não aconteça». 
«Se isso acontecer, as pessoas que o fizerem serão claramente 
responsabilizadas», deixou o aviso. 
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Auditório repleto para debater «(des)responsabilidades parentais» em 
Mangualde 

Realizou-se na passada sexta-feira, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 
mais uma edição do Seminário «Bom Ninho, Bom Passarinho». A terceira edição do 
seminário foi dedicada ao tema «(DES)Responsabilidades Parentais». A iniciativa organizada 
pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 

D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde e 
Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Protecção Crianças e Jovens de Mangualde 
e Vereadora de Acção Social da autarquia marcaram presença na sessão de abertura. As 
intervenções ficaram marcadas pelo apelo à responsabilidade e pela pertinência do debate. 
D. Ilídio Leandro aproveitou a oportunidade para realçar a importância da relação conjugal no 
desenvolvimento da componente afectiva da criança e alertou para que, no momento de 
crise que o país atravessa, os políticos dirigentes dêem particular atenção às necessidades 
que os jovens e as crianças têm, para viverem com dignidade. João Azevedo agradeceu a 
presença de todos e falou das responsabilidades parentais numa perspectiva pessoal, 
enquanto pai de duas crianças. Já Maria José Coelho congratulou todos os elementos da 
organização pela pertinência do debate e pela enorme adesão à iniciativa, fazendo um apelo 
às famílias no sentido da necessidade de protecção, orientação e cuidados primários das 
crianças. 
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O seminário dividiu-se em dois painéis de debate. O primeiro painel, moderado por Isabel 
Costa, Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, incidiu 
sobre os temas: “Exercício das responsabilidades parentais em caso de separação ou 
divórcio: o lugar do género nos acordos e decisões judiciais”, abordado por Ana Reis Jorge, 
do CICS – Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho, e 
“Parentalidade positiva”, por Tiago Craveiro Neves, do Núcleo de Coimbra da APIPDF – 
Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. O II Painel, moderado por 
Cristina Lopes, Advogada e Conselheira para a Igualdade, teve como temática “A criança, a 
família e os direitos”, abordada por Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 
de Justiça, onde destacou a criança como o elemento central da família, detentora de direitos 
próprios. 

O Seminário ficou ainda marcado por um agradável momento musical protagonizado pela 
Mad´Orquestra, formada por estudantes do Agrupamento das Escolas de Mangualde, no 
âmbito do ensino articulado. 

Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação multidisciplinar e 
interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os técnicos e a comunidade e 
sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida profissional e familiar foram os três 
objectivos que nortearam este encontro. O seminário destinava-se em especial às comissões 
de crianças e jovens em risco, técnicos superiores com intervenção nas áreas de ciências 
sociais e humanas, juristas, médicos, técnicos de saúde, professores, pais e encarregados 
de educação. 
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Mangualde – Abertas inscrições para Escola Municipal de Natação 

No complexo das Piscinas Municipais de Mangualde, início 1 Outubro. 
Estão abertas as inscrições para a nova época de aulas nas Piscinas Municipais 
de Mangualde – Escola Municipal de Natação. Os interessados deverão inscrever-
se na secretaria, de segunda a sexta, entre as 8h00 e 19h30 ou obter informações 
através do e-mail cmmdesporto@gmail.com ou pelo telefone 232 619 820. A 
escola reabre dia 1 de Outubro. 
O preço da inscrição para os novos alunos é de 9.70€, sendo que no caso de 
portadores de cartão jovem, estudantes e reformados é de 6.70€. Já a renovação 
para os actuais alunos é de 3.15€, em todos os casos sempre acrescidos do preço 
da actividade pretendida e do número de aulas a frequentar semanalmente. Assim 
sendo, para uma, duas ou três aulas os valores variam mediante as idades: 
maiores de 18 anos 15.25€, 21.15€ e 22.60€; dos 6 aos 17 anos 15.30€, 18.65€ e 
20.95€ e dos 3 aos 5 anos 15.25€ e 21.15€. Em relação às aulas de hidroginástica 
os preços são de 15.25€ para uma aula e 25.85€ para duas aulas ou 32.20€ 
para o tarifário combinado (hidroginástica e natação). No caso das aulas de 
pilates, uma novidade introduzida este ano, o preço de duas aulas é de 20.90€, 
enquanto que o tarifário combinado (hidroginástica + pilates) é de 24.80€. As 
aulas têm 45 minutos de duração e são divididas em diferentes níveis: adaptação 
ao meio aquático (iniciação e aprendizagem), nível 1 (aprendizagem) e níveis 1+/ 
2 e 3 (aprendizagem e aperfeiçoamento). No caso dos bebés, as aulas têm o 
tempo máximo de 30 minutos. 
Documentos necessários: 
Nova inscrição: Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal. No 
caso da Cédula deverão trazer também uma fotografia. 
Renovação: Cartão de Utente (do ano anterior). 
Para a prática de natação livre (1 hora) os preços variam entre 2.15€ para 
reformados, 2.35 € a partir dos 18 anos e 1.95 € dos 6 aos 17 anos. No caso de 
optar por comprar um conjunto de 10 entradas fica por 19.40€, 19.70€ e 16.85€ 
respectivamente. No caso das crianças até aos 5 anos a entrada é gratuita para 
uma criança, mais do que uma criança o preço é 1,10€. No caso de optar por 
comprar um conjunto de 10 entradas fica por 8.30€. As Piscinas Municipais 
dispõem ainda de sauna, jacuzzi e squash. Para utilizações de 45 min. da sauna 
ou do jacuzzi o preço é de 6.80€ cada. Já no caso do squash poderá ser praticado 
durante 30 min. ou 1 hora, pelo preço de 4.15€ e 7.55€ , respectivamente. 
ENCERRAMENTO DAS PISCINAS EXTERIORES - 15 de Setembro 
A partir do dia 15 de Setembro, as Piscinas Exteriores do complexo das Piscinas 
Municipais de Mangualde, vão encerrar. 
Durante o período de Verão, os mangualdenses puderam usufruir desta unidade 
entre as 10h00 e as 20h00. Com lotação para cerca de 400 pessoas, as piscinas 
exteriores situam-se num grande espaço relvado, com e sem sombra, e são 
compostas por uma piscina grande (35,00m x 12,00m e 480m2), um tanque 
infantil (19,00m x 8,00m e 152 m2), um tanque de recepção (8,00m x 7,00m e 56 
m2) e dois escorregas. No espaço existe, ainda, um quiosque de apoio aos 
utentes. Espaço reabre no próximo Verão. 
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Mangualde: Assinala dia Internacional do idoso 

No próximo dia 3 de Outubro, Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso com a 
realização de uma tarde de animação.

 A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, tem lugar na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves.

Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde promete 
ser especial e promover momentos de convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior – 
Grupo Musical da Universidade Sénior de Rotary e participação da Escola de Música Raul 
Linhares. O Dia Internacional do Idoso foi instituído a 1 de Outubro de 1998 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

A proclamação deste dia tinha como objectivo lançar atenções para o reconhecimento do 
envelhecimento demográfico da humanidade, a fim de criar compromissos para o 
amadurecimento de atitudes e potencialidades em empreendimentos sociais, económicos, 
cultural e espirituais, criando condições para a paz e o desenvolvimento no próximo século. 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 27 de Setembro na Rede Social 
de Mangualde, no Gabinete de Serviço de Acção Social da autarquia. 
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MANGUALDE: Seminário bom ninho, bom passarinho

Posted on 9/27/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Realizou-se na passada sexta-feira, no 
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, mais uma edição do Seminário «Bom 
Ninho, Bom Passarinho». A terceira edição do seminário foi dedicada ao tema 
«(DES)Responsabilidades Parentais». A iniciativa organizada pela Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), contou com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde. 

D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde e 
Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Protecção Crianças e Jovens de Mangualde 
e Vereadora de Acção Social da autarquia marcaram presença na sessão de abertura. As 
intervenções ficaram marcadas pelo apelo à responsabilidade e pela pertinência do debate. 
D. Ilídio Leandro aproveitou a oportunidade para realçar a importância da relação conjugal no 
desenvolvimento da componente afectiva da criança e alertou para que, no momento de 
crise que o país atravessa, os políticos dirigentes dêem particular atenção às necessidades 
que os jovens e as crianças têm, para viverem com dignidade. João Azevedo agradeceu a 
presença de todos e falou das responsabilidades parentais numa perspectiva pessoal, 
enquanto pai de duas crianças. Já Maria José Coelho congratulou todos os elementos da 
organização pela pertinência do debate e pela enorme adesão à iniciativa, fazendo um apelo 
às famílias no sentido da necessidade de protecção, orientação e cuidados primários das 
crianças. 

O seminário dividiu-se em dois painéis de debate. O primeiro painel, moderado por Isabel 
Costa, Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, incidiu 
sobre os temas: “Exercício das responsabilidades parentais em caso de separação ou 
divórcio: o lugar do género nos acordos e decisões judiciais”, abordado por Ana Reis Jorge, 
do CICS - Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho, e 
“Parentalidade positiva”, por Tiago Craveiro Neves, do Núcleo de Coimbra da APIPDF - 
Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. O II Painel, moderado por 
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Cristina Lopes, Advogada e Conselheira para a Igualdade, teve como temática “A criança, a 
família e os direitos”, abordada por Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 
de Justiça, onde destacou a criança como o elemento central da família, detentora de direitos 
próprios.  

O Seminário ficou ainda marcado por um agradável momento musical protagonizado pela 
Mad´Orquestra, formada por estudantes do Agrupamento das Escolas de Mangualde, no 
âmbito do ensino articulado. 

Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação multidisciplinar e 
interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os técnicos e a comunidade e 
sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida profissional e familiar foram os três 
objectivos que nortearam este encontro. O seminário destinava-se em especial às comissões 
de crianças e jovens em risco, técnicos superiores com intervenção nas áreas de ciências 
sociais e humanas, juristas, médicos, técnicos de saúde, professores, pais e encarregados 
de educação. 
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Mangualde - Arrancaram as obras de requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa 

Investimento de 12 milhões de euros da Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro (EDM), conta com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde no 
desenvolvimento deste projecto. 
Já arrancaram as obras de requalificação ambiental da antiga área mineira da 
Cunha Baixa, em Mangualde, com a desmatação do terreno. A obra, realizada no 
âmbito do Plano de Recuperação das Áreas Mineiras Abandonadas no País, 
representa um investimento de cerca de 12 milhões de euros da EDM - Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro - e conta com a parceria da Câmara Municipal de 
Mangualde no seu desenvolvimento. 
As Minas da Cunha Baixa, que constituem um perigo para os moradores locais, 
vão agora ficar dotadas de condições de segurança e de lazer, através da criação 
de um parque de merendas e de convívio, sem que isso represente um perigo de 
radioactividade para os seus utilizadores Investimento de 12 milhões de euros da 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), conta com a parceria da Câmara 
Municipal de Mangualde no desenvolvimento deste projecto. 
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Mangualde assinala Dia Internacional do Idoso – Abertas inscrições 

Dia 3 de Outubro na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Inscrições 
gratuitas mas obrigatórias até 27 de Setembro 
No próximo dia 3 de Outubro, Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso com 
a realização de uma tarde de animação. A iniciativa, organizada pela Câmara 
Municipal de Mangualde, tem lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde promete ser especial e 
promover momentos de convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior - 
Grupo Musical da Universidade Sénior de Rotary e participação da Escola de 
Música Raul Linhares. 
O Dia Internacional do Idoso foi instituído a 1 de Outubro de 1998 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU). A proclamação deste dia tinha como 
objectivo lançar atenções para o reconhecimento do envelhecimento demográfico 
da humanidade, a fim de criar compromissos para o amadurecimento de atitudes e 
potencialidades em empreendimentos sociais, económicos, cultural e espirituais, 
criando condições para a paz e o desenvolvimento no próximo século. 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 27 de Setembro na 
Rede Social de Mangualde, no Gabinete de Serviço de Acção Social da autarquia, 
pelo telefone 232 619 880 ou pelo email margarida.chaves@cmmangualde.pt .
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Mangualde – Autarquia associa-se às comemorações do Dia Mundial 
do Coração 

Domingo, 2 de Outubro | Largo Dr. Couto, das 10h00 às 12h00. Actividades 
desportivas e formação de um coração humano são as principais propostas 
Consciente da importância da prática de actividades físicas e desportivas e de um 
estilo de vida activo para um coração e uma vida mais saudáveis, a autarquia 
mangualdense não podia deixar de se associar às comemorações do Dia Mundial 
do Coração e convida toda a população a aderir às actividades previstas para o 
dia 2 de Outubro, domingo, entre as 10h00 e as 12h00, no largo Dr. Couto. 
Para pôr toda a gente a “mexer” estão previstas um conjunto de actividades 
desportivas, aliadas a um conjunto de hábitos de vida saudável. No final, todos os 
participantes estão convidados a dirigirem-se aos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde onde irá ser formado um coração humano. De forma a melhor 
concretizar este objectivo, pede-se que todos usem uma t-shirt e um boné, ambos 
de cor branca ou vermelha. A iniciativa deste ano é dedicada à temática “One 
World, One Home, One Heart”. 
O Dia Mundial do Coração celebra-se a 29 de Setembro e em Portugal é 
dinamizado pela Fundação Portuguesa de Cardiologia, enquanto membro da 
Federação Mundial do Coração. A autarquia em parceria com a Unidade de 
Cuidados Continuados, a Junta de Freguesia de Mangualde, o Centro Bujutsu de 
Mangualde, os Bombeiros Voluntários e o núcleo da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro uniram-se e formaram um Comité Técnico em Mangualde com o 
intuito de se aliarem à Fundação Portuguesa de Cardiologia e organizar 
localmente a iniciativa que pretende pôr todo o país a “mexer-se” ao mesmo 
tempo. 
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Mangualde – «BOM NINHO, BOM PASSARINHO» - Auditório repleto para 
debater «(Des) Responsabilidades parentais» 

Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação 
multidisciplinar e interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os 
técnicos e a comunidade e sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida 
profissional e familiar foram os objectivos que nortearam este encontro. 
Realizou-se no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, mais uma edição do 
Seminário «Bom Ninho, Bom Passarinho». A terceira edição do seminário foi dedicada ao 
tema «(DES)Responsabilidades Parentais». A iniciativa organizada pela Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde. 
D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde e 
Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Protecção Crianças e Jovens de Mangualde 
e Vereadora de Acção Social da autarquia marcaram presença na sessão de abertura. As 
intervenções ficaram marcadas pelo apelo à responsabilidade e pela pertinência do debate. 
D. Ilídio Leandro aproveitou a oportunidade para realçar a importância da relação conjugal no 
desenvolvimento da componente afectiva da criança e alertou para que, no momento de 
crise que o país atravessa, os políticos dirigentes dêem particular atenção às necessidades 
que os jovens e as crianças têm, para viverem com dignidade. João Azevedo agradeceu a 
presença de todos e falou das responsabilidades parentais numa perspectiva pessoal, 
enquanto pai de duas crianças. Já Maria José Coelho congratulou todos os elementos da 
organização pela pertinência do debate e pela enorme adesão à iniciativa, fazendo um apelo 
às famílias no sentido da necessidade de protecção, orientação e cuidados primários das 
crianças. 
O seminário dividiu-se em dois painéis de debate. O primeiro painel, moderado por Isabel 
Costa, Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde, incidiu 
sobre os temas: “Exercício das responsabilidades parentais em caso de separação ou 
divórcio: o lugar do género nos acordos e decisões judiciais”, abordado por Ana Reis Jorge, 
do CICS - Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho, e 
“Parentalidade positiva”, por Tiago Craveiro Neves, do Núcleo de Coimbra da APIPDF - 
Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. O II Painel, moderado por 
Cristina Lopes, Advogada e Conselheira para a Igualdade, teve como temática “A criança, a 
família e os direitos”, abordada por Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal 
de Justiça, onde destacou a criança como o elemento central da família, detentora de direitos 
próprios. 
O Seminário ficou ainda marcado por um agradável momento musical protagonizado pela 
Mad´Orquestra, formada por estudantes do Agrupamento das Escolas de Mangualde, no 
âmbito do ensino articulado. 
Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação multidisciplinar e 
interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os técnicos e a comunidade e 
sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida profissional e familiar foram os três 
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objectivos que nortearam este encontro. O seminário destinava-se em especial às comissões 
de crianças e jovens em risco, técnicos superiores com intervenção nas áreas de ciências 
sociais e humanas, juristas, médicos, técnicos de saúde, professores, pais e encarregados 
de educação. 
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Mangualde – Autarquia promove actividades para seniores do 
concelho 

Projecto «Desporto Sénior» decorre de 3 de Outubro a 15 de Junho 
Incentivar a participação dos seniores em actividades físicas, jogos, expressão 
rítmica, passeios pedestres e outras de carácter lúdico é o principal objectivo. 
Arranca já no próximo dia 3 de Outubro mais uma iniciativa «Desporto Sénior». A 
autarquia mangualdense pretende, desta forma, incentivar a participação dos 
seniores em actividades físicas, jogos, expressão rítmica, passeios pedestres e 
outras actividades de carácter lúdico. 
Os técnicos da autarquia deslocar-se-ão aos Lares e Centros Dia do concelho, 
uma vez por semana, para promoverem uma aula de actividade física baseada em 
movimentos vitais para as rotinas diárias dos utentes. Paralelamente, os seniores 
poderão usufruir de uma sessão de ginástica aquática nas Piscinas Municipais. 
Jogos tradicionais, desfile de máscaras no Carnaval, bailes e o passeio final são 
os momentos mais marcantes deste projecto da autarquia. 
Freixiosa, Fornos de Maceira Dão, Contenças, Complexo Paroquial, Lar Nª Srª do 
Amparo, Lar Morgado Cruzeiro, Cunha Baixa e Santiago Cassurrães são os lares 
e centros de dia que aderiram ao projecto. 
As visitas decorrerão nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 e 
todos os interessando devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou através do email 
desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820.
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Estrada de Quintela de Azurara está como nova  
MANGUALDE 
Estrada de Quintela de Azurara está como nova 

Foram concluídas as obras de requalificação da Estrada de Quintela, na freguesia 
de Quintela de Azurara, que representaram um investimento superior a um milhão 
de euros. À inauguração da nova via, cuja cerimónia foi presidida por João 
Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, associou-se uma outra 
inauguração – da rotunda de homenagem aos ex-combatentes do Ultramar, 
naturais desta freguesia.  
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Ex-chefe da Câmara de Mangualde acusado de abuso de poder 

26 Setembro 2011 | 00:01 
Bruno Simões - brunosimoes@negocios.pt

Antigo chefe municipal elaborava projectos de engenharia para clientes. Depois, analisava-os 
na autarquia.  
Uma semana antes de ser demitido pelo Governo, o inspector-geral da Administração Local, 
Orlando Nascimento, colocou no site da IGAL um despacho de acusação do DIAP de 
Coimbra, datado de 30 de Agosto, em que se acusa um ex-chefe de divisão da Câmara de 
Mangualde de quatro crimes de abuso de poder, por ter analisado, no município, projectos de 
engenharia por si elaborados. 
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Mangualde vai ter uma Base de Apoio Logístico 

É com elevada satisfação que a autarquia mangualdense apoia a criação de uma Base de 
Apoio Logístico (BAL) em Mangualde. O projecto, aprovado e candidatado ao QREN, 
representa um investimento de cerca de 400 mil euros, sendo comparticipado em 70%. A 
BAL vai ser criada nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e deverá estar 
concluída dentro de dois anos. 

Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «esta obra é 
fundamental, porque representa uma centralidade distrital que é fulcral para o concelho, para 
a Protecção Civil Municipal e para os Bombeiros Voluntários que são uma referência no 
nosso concelho». O edil mangualdense considera que esta unidade «representa o 
reconhecimento de um grande trabalho feito ao longo dos anos pela direcção dos 
Bombeiros». 

O objectivo da Base de Apoio Logístico passa, também segundo João Soares, Presidente da 
Direcção dos Bombeiros de Mangualde, por criar «uma nova centralidade distrital na 
protecção civil e no apoio logístico às forças de intervenção em catástrofe em toda a região 
centro», por exemplo diz João Soares, “se acontecer uma catástrofe em Viseu, Nelas, 
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Penalva, etc. todas as forças de intervenção vão centralizar-se em Mangualde” explica. A 
BAL servirá de apoio a operações de socorro e no âmbito da protecção civil aos distritos de 
Viseu, Guarda, Vila Real e Coimbra. Para o Presidente da Direcção dos Bombeiros de 
Mangualde, a BAL «é a obra que faltava aos bombeiros e que no futuro pode ser 
rentabilizada». De acordo com João Soares a sua construção só é possível «depois da 
venda do antigo quartel». 

Esta BAL vem complementar um conjunto de equipamentos e serviços que existem nos 
bombeiros: equipa de intervenção permanente, unidade local de formação de bombeiros. 
Este novo equipamento vai contemplar seis quartos colectivos com 10 camas cada, dois 
quartos individuais para alojamento dos comandos dos grupos de reforço, novos balneários e 
sanitários são algumas das valências a criar neste novo espaço. A nova infra-estrutura vai 
ser erguida aproveitando o que já existe no pavilhão multiusos dos bombeiros e no espaço 
adjacente. 
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Ex-chefe da Câmara de Mangualde acusado de abuso de poder 

2011-09-26 - 00:01:00 

Uma semana antes de ser demitido pelo Governo, o inspector-geral da Administração Local, 
Orlando Nascimento, colocou no site da IGAL um despacho de acusação do DIAP de 
Coimbra, datado de 30 de Agosto, em que se acusa um ex-chefe de divisão da Câmara de 
Mangualde de quatro crimes de abuso de poder, por ter analisado, no município, projectos de 
engenharia por si elaborados. 
( --- Bruno Simões --- )  
Informação da responsabilidade de "Canal de Negócios" 
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Mangualde vai ter Base de Apoio Logístico

A autarquia mangualdense vai apoiar a criação de uma Base de Apoio 
Logístico (BAL) em Mangualde. O projecto, aprovado e candidatado ao QREN, representa 
um investimento de cerca de 400 mil euros, sendo comparticipado em 70%. A BAL vai ser 
criada nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e deverá estar concluída 
dentro de dois anos. 

Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «esta obra é 
fundamental, porque representa uma centralidade distrital que é fulcral para o concelho, para 
a Protecção Civil Municipal e para os Bombeiros Voluntários que são uma referência no 
nosso concelho». O edil mangualdense considera que esta unidade «representa o 
reconhecimento de um grande trabalho feito ao longo dos anos pela direcção dos 
Bombeiros». 

O objectivo da Base de Apoio Logístico passa, também segundo João Soares, Presidente da 
Direcção dos Bombeiros de Mangualde, por criar «uma nova centralidade distrital na 
protecção civil e no apoio logístico às forças de intervenção em catástrofe em toda a região 
centro», por exemplo diz João Soares, “se acontecer uma catástrofe em Viseu, Nelas, 
Penalva, etc. todas as forças de intervenção vão centralizar-se em Mangualde” explica. A 
BAL servirá de apoio a operações de socorro e no âmbito da protecção civil aos distritos de 
Viseu, Guarda, Vila Real e Coimbra. Para o Presidente da Direcção dos Bombeiros de 
Mangualde, a BAL «é a obra que faltava aos bombeiros e que no futuro pode ser 
rentabilizada». De acordo com João Soares a sua construção só é possível «depois da 
venda do antigo quartel». 

Esta BAL vem complementar um conjunto de equipamentos e serviços que existem nos 
bombeiros: equipa de intervenção permanente, unidade local de formação de bombeiros. 
Este novo equipamento vai contemplar seis quartos colectivos com 10 camas cada, dois 
quartos individuais para alojamento dos comandos dos grupos de reforço, novos balneários e 
sanitários são algumas das valências a criar neste novo espaço. A nova infra-estrutura vai 
ser erguida aproveitando o que já existe no pavilhão multiusos dos bombeiros e no espaço 
adjacente.  
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MANGUALDE: Autarquia apoia projecto dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde  

Posted on 9/25/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Mangualde vai ter Base de Apoio Logístico 
«Esta obra é fundamental, porque representa uma centralidade distrital que é fulcral para o 
concelho, para a Protecção Civil Municipal e para os Bombeiros Voluntários» afirma João 
Azevedo. 

É com elevada satisfação que a autarquia mangualdense apoia a criação de uma Base de 
Apoio Logístico (BAL) em Mangualde. O projecto, aprovado e candidatado ao QREN, 
representa um investimento de cerca de 400 mil euros, sendo comparticipado em 70%. A 
BAL vai ser criada nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e deverá estar 
concluída dentro de dois anos. 

Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, «esta obra é 
fundamental, porque representa uma centralidade distrital que é fulcral para o concelho, para 
a Protecção Civil Municipal e para os Bombeiros Voluntários que são uma referência no 
nosso concelho». O edil mangualdense considera que esta unidade «representa o 
reconhecimento de um grande trabalho feito ao longo dos anos pela direcção dos 
Bombeiros». 

O objectivo da Base de Apoio Logístico passa, também segundo João Soares, Presidente da 
Direcção dos Bombeiros de Mangualde, por criar «uma nova centralidade distrital na 
protecção civil e no apoio logístico às forças de intervenção em catástrofe em toda a região 
centro», por exemplo diz João Soares, "se acontecer uma catástrofe em Viseu, Nelas, 
Penalva, etc. todas as forças de intervenção vão centralizar-se em Mangualde" explica. A 
BAL servirá de apoio a operações de socorro e no âmbito da protecção civil aos distritos de 
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Viseu, Guarda, Vila Real e Coimbra. Para o Presidente da Direcção dos Bombeiros de 
Mangualde, a BAL «é a obra que faltava aos bombeiros e que no futuro pode ser 
rentabilizada». De acordo com João Soares a sua construção só é possível «depois da 
venda do antigo quartel». 

Esta BAL vem complementar um conjunto de equipamentos e serviços que existem nos 
bombeiros: equipa de intervenção permanente, unidade local de formação de bombeiros. 
Este novo equipamento vai contemplar seis quartos colectivos com 10 camas cada, dois 
quartos individuais para alojamento dos comandos dos grupos de reforço, novos balneários e 
sanitários são algumas das valências a criar neste novo espaço. A nova infra-estrutura vai 
ser erguida aproveitando o que já existe no pavilhão multiusos dos bombeiros e no espaço 
adjacente. 
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Mangualde vai ter Base de Apoio Logístico (BAL). Bombeiros e Autarquia 
uniram esforços. "se acontecer uma catástrofe em Viseu, Nelas, 
Penalva...etc...todas as forças de intervenção vão centralizar-se em 
Mangualde"

por Carla de Sousa

Vai ser criada nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Mangualde uma Base de 
Apoio Logístico (BAL). O projecto foi aprovado e candidatado ao QREN, e o contrato 
de investimento já foi assinado esta semana com o governo.

Este é um investimento que ronda os 400 mil euros, com comparticipação de 70%, sendo 
que os restantes 30% são da responsabilidade dos bombeiros, que contam com o apoio da 
autarquia mangualdense. 

A BAL vai contar com 6 quartos colectivos com 10 camas cada, dois quartos individuais para 
alojamento dos comandos dos grupos de reforço, novos balneários e sanitários como referiu 
João Soares, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
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Mangualde. A nova infra-estrutura vai ser erguida, aproveitando o que já existe no pavilhão 
multiusos dos bombeiros e no espaço adjacente. 

O objectivo da Base de Apoio Logístico passa, segundo João Soares, por criar em 
Mangualde «uma nova centralidade, quer na protecção civil como no apoio logístico às 
forças de intervenção em catástrofe em toda a região centro», por exemplo diz João Soares, 
"se acontecer uma catástrofe em Viseu, Nelas, Penalva...etc...todas as forças de intervenção 
vão centralizar-se em Mangualde" explica. 

Para o Presidente da Direcção dos Bombeiros de Mangualde, a BAL «é a obra que faltava 
aos bombeiros e que no futuro pode ser rentabilizada». De acordo com João Soares a sua 
construção só é possível «depois da venda do antigo quartel». 

Declarações do Presidente da Direcção dos Bombeiros de Mangualde, João Soares

O que é uma BAL? 
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Click to download in MP3 format (1.16MB) 

"A obra que faltava . . . " 

Click to download in MP3 format (504.8kB) 

"este projecto só avançou porque a autarquia comprou o quartel antigo" 

Click to download in MP3 format (999.9kB) 

Para o edil mangualdense, João Azevedo, «esta é obra é fundamental porque representa 
uma centralidade que é fundamental para o concelho de Mangualde e para a Protecção Civíl 
Municipal e para os Bombeiros Voluntários de Mangualde». O edil considera que esta 
«representa o reconhecimento de um grande trabalho feito ao longo dos anos por esta 
direcção (dos Bombeiros)». 

A BAL deve estar concluída no prazo de dois anos. 

Declarações do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo

"esta é obra é fundamental"

Click to download in MP3 format (1.04MB) 
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BTT - Etapa de Mangualde do Up And Down 2011

No passado domingo dia 18 de Setembro, realizou-se a etapa de Mangualde do Up And 
Down 2011, campeonato de regularidade na vertente de BTT, promovido pela Fundação 
Inatel Delegação de Viseu, com a organização local do Dá Gas Clube de Mangualde. 

Á partida para a Maratona na distância de 70km, alinharam-se 50 atletas tendo a vitória 
sorrido ao atleta da terra José Rosa, da equipa Pedras Vivas/Viselbi. Na distância da Meia-
Maratona, com um percurso de 43km, perfilaram-se na partida um total de 204 atletas, e 
mais uma vez a vitória sorriu a um atleta local, Fernando Gouveia, da equipa Azuribike. 

De salientar que nos femininos, a vitória assentou na atleta Flávia Lopes do Vasconha BTT 
Vouzela.Regista-se o facto de uma excelente organização tanto na escolha do traçado, como 
nas marcações do mesmo. 

fotos: www.iso800.net

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

23-09-2011

BTT - Etapa de Mangualde do Up And Down 2011

Internet Nacional

BTT - Etapa de Mangualde do Up And Down 2011 23-09-2011 INTERNET

ID
:

38
21

34
8

1 de 1



«Mangualde Abraça os Jovens» 

No próximo dia 3 de Outubro arranca mais uma edição do projecto «Mangualde Abraça os 
Jovens». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, prolonga-se até 29 
de Junho de 2012. 

Destinado às crianças dos Jardins-de-Infância Públicos do concelho, este projecto tem como 
objectivo promover a prática desportiva junto dos mais novos através das iniciativas “o jardim 
vai à natação” e “o desporto vai ao jardim”. Assim, “O jardim vai à natação” tem como 
objectivo promover e incrementar a prática da natação. Para isso, vão realizar-se aulas 
quinzenais de adaptação ao meio aquático, nas Piscinas Municipais. Por outro lado, e de 
forma a promover o desporto junto dos alunos, enquanto veículo do desenvolvimento da 
pessoa humana, os técnicos da Câmara Municipal de Mangualde, também quinzenalmente, 
vão às instituições infantis, onde irão promover aulas de ginástica e jogos recreativos e 
lúdicos integrados na vertente “O desporto vai ao jardim”. 

Para mais informações os interessados devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou através 
do email desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820. 
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Projecto «Mangualde Abraça os Jovens»

No próximo dia 3 de Outubro arranca mais uma edição do projecto 
«Mangualde Abraça os Jovens». A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de 
Mangualde, prolonga-se até 29 de Junho de 2012. 

Destinado às crianças dos Jardins-de-Infância Públicos do concelho, este projecto tem como 
objectivo promover a prática desportiva junto dos mais novos através das iniciativas “o jardim 
vai à natação” e “o desporto vai ao jardim”. Assim, “O jardim vai à natação” tem como 
objectivo promover e incrementar a prática da natação. Para isso, vão realizar-se aulas 
quinzenais de adaptação ao meio aquático, nas Piscinas Municipais. Por outro lado, e de 
forma a promover o desporto junto dos alunos, enquanto veículo do desenvolvimento da 
pessoa humana, os técnicos da Câmara Municipal de Mangualde, também quinzenalmente, 
vão às instituições infantis, onde irão promover aulas de ginástica e jogos recreativos e 
lúdicos integrados na vertente “O desporto vai ao jardim”. 

Para mais informações os interessados devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou através 
do email desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820. 
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Projecto «Desporto Sénior» arranca em Mangualde

Incentivar a participação dos seniores em actividades físicas, jogos, 
expressão rítmica, passeios pedestres e outras de carácter lúdico é o principal objectivo. 

Arranca já no próximo dia 3 de Outubro mais uma iniciativa «Desporto Sénior». A autarquia 
mangualdense pretende, desta forma, incentivar a participação dos seniores em actividades 
físicas, jogos, expressão rítmica, passeios pedestres e outras actividades de carácter lúdico. 

Os técnicos da autarquia deslocar-se-ão aos Lares e Centros Dia do concelho, uma vez por 
semana, para promoverem uma aula de actividade física baseada em movimentos vitais para 
as rotinas diárias dos utentes. Paralelamente, os seniores poderão usufruir de uma sessão 
de ginástica aquática nas Piscinas Municipais. Jogos tradicionais, desfile de máscaras no 
Carnaval, bailes e o passeio final são os momentos mais marcantes deste projecto da 
autarquia. 

Freixiosa, Fornos de Maceira Dão, Contenças, Complexo Paroquial, Lar Nª Srª do Amparo, 
Lar Morgado Cruzeiro, Cunha Baixa e Santiago Cassurrães são os lares e centros de dia que 
aderiram ao projecto. 

As visitas decorrerão nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 e todos os 
interessando devem dirigir-se às Piscinas Municipais ou através do email 
desporto@cmmangualde.pt e do telefone 232 619 820.  
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Mangualde – Autarquia assina contratos programa no valor de cerca 
de 100 mil euros 

Câmara Municipal assinou com Movimento Associativo Desportivo Local 
A Câmara Municipal de Mangualde apoia – com investimento de 100 mil euros – o 
movimento associativo e desportivo do concelho em prol da «promoção e do 
desenvolvimento da prática desportiva». João Azevedo lamenta o corte de 6% que 
se viu «obrigado a fazer nos subsídios», mas justifica-o com a «redução da receita 
da autarquia». O edil opta por «fazer reduções, mantendo, ainda que menor, o 
apoio financeiro». 
Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a assinatura dos 
Contratos- Programa de Desenvolvimento Desportivo. Este compromisso foi 
vinculado entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Movimento Associativo 
Local, através de associações que fomentam a prática desportiva de uma forma 
regular e contínua, promovendo a formação desportiva dos mais jovens. Para o 
efeito estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, e os 
Presidentes das Direcções das respectivas associações: Grupo Desportivo de 
Mangualde; Estrela do Mondego Futebol Clube; Moimenta do Dão Futebol 
Clube; Gigantes Sport Mangualde; Santo André - Centro Recreativo e Cultural e 
Associação Cultural e Desportiva de Santaigo de Cassurrães João Azevedo, 
reafirmou que «este apoio representa um esforço significativo do município, em 
tempo de crise, em contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva do 
concelho», sublinhando ainda que «o movimento associativo desportivo do 
concelho tem uma representatividade muito importante na formação desportiva e 
pessoal de jovens atletas e são, no passado e no presente, uma marca forte do 
concelho de Mangualde. O apoio agora dado é um sinal claro que a autarquia 
confia no trabalho desenvolvido por estas associações». 
O edil mangualdense informou ainda que «a câmara foi “obrigada” a reduzir em 
cerca de 7 mil euros o valor total do apoio financeiro aos clubes, em consonância 
com os cortes das receitas às autarquias. Espero que a nossa vontade de atribuir 
este valor (que mesmo assim representa uma elevada taxa de esforço para a 
autarquia) se traduza em melhor qualidade de oferta desportiva e num incremento 
do número de praticantes em especial os mais jovens». 
Estes Contratos-Programa têm como objectivo máximo «apoiar o movimento 
associativo para a promoção e desenvolvimento da prática desportiva, tendo 
sempre uma preocupação em fomentar o desporto nos escalões mais jovens». 
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Mangualde – Abertas inscrições para 1º concurso canino de beleza 

Domingo, dia 9 de Outubro no Largo Dr. Couto. Uma organização da Câmara 
Municipal de Mangualde. Os interessados deverão fazer já a sua pré-
inscrição em www.cmmangualde.pt 
No próximo dia 9 de Outubro, todos os admiradores de cães podem participar no I 
Concurso Canino de Beleza de Mangualde. A iniciativa decorre no Largo Dr. 
Couto e é organizada pela autarquia mangualdense, com o apoio do Hotel 
Senhora do Castelo, do Continente, da Agroviseu e do Clube Português de 
Canicultura. 
Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o 
concurso tem início as 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa. 
Pelas 15h00 será possível admirar os exemplares a concurso e pelas 16h00 terá 
início o julgamento. Os julgamentos ficarão a cargo da juíza Maria Amélia Taborda 
e da comissária Judite de Sousa. «Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», 
«Melhor Par» e «Melhor Cão sem Raça Definida» são as categorias premiadas. 
Nas duas primeiras categorias serão anunciados os primeiros três classificados e 
nas outras duas, os dois primeiros classificados. 
É de referir que, todos os animais que se apresentem a concurso devem, 
obrigatoriamente, estar identificados electronicamente (micro-chip), possuir vacina 
anti-rábica e contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie, 
devidamente comprovadas. O concurso não dispõe de bancadas para arrumação 
dos exemplares e é expressamente proibida a venda de animais no recinto dos 
exemplares. 
As inscrições poderão ser efectuadas no dia do concurso, embora os interessados 
devam fazer uma pré-inscrição no site da autarquia – www.cmmangualde.pt. O 
custo da inscrição é de 5€ e os expositores devem apresentar o LOP ou RI dos 
seus exemplares. Esta última condição não se aplica à categoria de cão sem raça 
definida. 
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Venha pôr o corpo a mexer por um coração saudável em Mangualde 

Consciente da importância da prática de actividades físicas e desportivas e de um estilo de 
vida activo para um coração e uma vida mais saudáveis, a autarquia mangualdense não 
podia deixar de se associar às comemorações do Dia Mundial do Coração e convida toda a 
população a aderir às actividades previstas para o dia 2 de Outubro, domingo, entre as 
10h00 e as 12h00, no largo Dr. Couto. 

Para pôr toda a gente a “mexer” estão previstas um conjunto de actividades desportivas, 
aliadas a um conjunto de hábitos de vida saudável. No final, todos os participantes estão 
convidados a dirigirem-se aos Bombeiros Voluntários de Mangualde onde irá ser formado um 
coração humano. De forma a melhor concretizar este objectivo, pede-se que todos usem 
uma t-shirt e um boné, ambos de cor branca ou vermelha. A iniciativa deste ano é dedicada à 
temática “One World, One Home, One Heart”. 

O Dia Mundial do Coração celebra-se a 29 de Setembro e em Portugal é dinamizado pela 
Fundação Portuguesa de Cardiologia, enquanto membro da Federação Mundial do Coração. 
A autarquia em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados, a Junta de Freguesia de 
Mangualde, o Centro Bujutsu de Mangualde, os Bombeiros Voluntários e o núcleo da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro uniram-se e formaram um Comité Técnico em Mangualde com 
o intuito de se aliarem à Fundação Portuguesa de Cardiologia e organizar localmente a 
iniciativa que pretende pôr todo o país a “mexer-se” ao mesmo tempo. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

22-09-2011

Venha pôr o corpo a mexer por um coração saudável em Mangualde

Internet Nacional

Venha pôr o corpo a mexer por um coração saudável em Mangualde 22-09-2011 INTERNET

ID
:

38
12

86
3

1 de 1



Cães vão brilhar em Mangualde

No próximo dia 9 de Outubro, todos os admiradores de cães podem 
participar no I Concurso Canino de Beleza de Mangualde. A iniciativa decorre no Largo Dr. 
Couto e é organizada pela autarquia mangualdense, com o apoio do Hotel Senhora do 
Castelo, do Continente, da Agroviseu e do Clube Português de Canicultura. 

Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o concurso 
tem início as 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa. Pelas 15h00 será 
possível admirar os exemplares a concurso e pelas 16h00 terá início o julgamento. Os 
julgamentos ficarão a cargo da juíza Maria Amélia Taborda e da comissária Judite de Sousa. 

«Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», «Melhor Par» e «Melhor Cão sem Raça 
Definida» são as categorias premiadas. Nas duas primeiras categorias serão anunciados os 
primeiros três classificados e nas outras duas, os dois primeiros classificados. 

É de referir que, todos os animais que se apresentem a concurso devem, obrigatoriamente, 
estar identificados electronicamente (micro-chip), possuir vacina anti-rábica e contra as 
principais doenças infecto-contagiosas da espécie, devidamente comprovadas. O concurso 
não dispõe de bancadas para arrumação dos exemplares e é expressamente proibida a 
venda de animais no recinto dos exemplares. 

As inscrições poderão ser efectuadas no dia do concurso, embora os interessados devam 
fazer uma pré-inscrição no site da autarquia – http://www.cmmangualde.pt/. O custo da 
inscrição é de 5€ e os expositores devem apresentar o LOP ou RI dos seus exemplares. Esta 
última condição não se aplica à categoria de cão sem raça definida.  
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Mangualde associa-se às comemorações do Dia Mundial do Coração

Consciente da importância da prática de actividades físicas e 
desportivas e de um estilo de vida activo para um coração e uma vida mais saudáveis, a 
autarquia mangualdense não podia deixar de se associar às comemorações do Dia Mundial 
do Coração e convida toda a população a aderir às actividades previstas para o dia 2 de 
Outubro, domingo, entre as 10h00 e as 12h00, no largo Dr. Couto. 

Para pôr toda a gente a “mexer” estão previstas um conjunto de actividades desportivas, 
aliadas a um conjunto de hábitos de vida saudável. No final, todos os participantes estão 
convidados a dirigirem-se aos Bombeiros Voluntários de Mangualde onde irá ser formado um 
coração humano. De forma a melhor concretizar este objectivo, pede-se que todos usem 
uma t-shirt e um boné, ambos de cor branca ou vermelha. A iniciativa deste ano é dedicada à 
temática “One World, One Home, One Heart”. 

O Dia Mundial do Coração celebra-se a 29 de Setembro e em Portugal é dinamizado pela 
Fundação Portuguesa de Cardiologia, enquanto membro da Federação Mundial do Coração. 
A autarquia em parceria com a Unidade de Cuidados Continuados, a Junta de Freguesia de 
Mangualde, o Centro Bujutsu de Mangualde, os Bombeiros Voluntários e o núcleo da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro uniram-se e formaram um Comité Técnico em Mangualde com 
o intuito de se aliarem à Fundação Portuguesa de Cardiologia e organizar localmente a 
iniciativa que pretende pôr todo o país a “mexer-se” ao mesmo tempo. 
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Encerramento de Extensão de Saúde de Santiago de Cassurrães – Presidente 
da Junta promete lutar

por Carla de Sousa

A Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, Mangualde, lançou há alguns dias um 
comunicado onde informava a população sobre o eventual fecho da extensão de saúde. 

«Os cuidados de saúde, principalmente aos mais idosos e residentes na freguesia, tem sido 
uma das prioridades na política desta Junta e do executivo do Partido Socialista. Durante o 
governo do Partido Socialista foi assegurado o funcionamento da extensão de saúde com 
médicos e foi, no dia 20 de Junho de 2010, assinado um acordo com a Direcção Regional de 
Saúde e a Casa do Povo de Santiago de Cassurrães  que permitiria à Direcção Regional de 
Saúde realizar obras num prédio urbano para a instalação e funcionamento da Extensão de 
Saúde de Santiago. O futuro de consultas e médicos na freguesia estava assim assegurado 
graças ao anterior governo e à forma determinada com que se entregou este executivo para 
resolver o problema», podia ler-se no comunicado que acusa o novo governo de colocar a 
continuidade de cuidados de saúde em Santiago de Cassurrães em causa. 
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«A contenção de custos e despesas na saúde não pode ser feita de forma cega. Cortar na 
saúde das pessoas é colocar em causa e em risco as suas próprias vidas», dizia o mesmo 
comunicado. 

Ouvido pelo MangualdeOnline, o presidente da Junta de Freguesia de Santiago de 
Cassurrães, Álvaro Matos, lembrou que «as pessoas estão a ficar em médico» sendo que os 
utentes chegam a deslocar-se ao espaço de saúde durante «15 dias, três semanas» e 
muitas vezes «não têm consultas». 

«Como o governo está a cortar em tudo e espectável que a nossa extensão de saúde 
também vá fechar», disse o autarca considerando ser necessário «alertar a população» para 
que «seja encontrada uma forma de luta». 

«Vai ser difícil travarmos uma luta contra o Governo mas vamos tentar fazer as coisas para o 
bem da nossa população», referiu salientando que vão ser enviadas «outras cartas para o 
Governo para sermos ressarcidos de alguma informação». 

A extensão de Saúde serve cerca de 550 utentes englobando a Freguesia de Santiago de 
Cassurrães e Póvoa de Cervães. 

Álvaro Matos recorda que foi articulado, com a Direcção Regional de Saúde e a Casa do 
Povo de Santiago de Cassurrães um acordo que permitiria à Direcção Regional de Saúde 
realizar obras num prédio urbano para a instalação e funcionamento da Extensão de Saúde 
de Santiago assegurando o futuro de consultas e médicos na freguesia. 

«Agora estamos a ver tudo ir pela água a baixo», referiu o autarca que apesar de «ainda não 
ter recebido» do Governo a informação de encerramento da extensão de saúde tem vindo já 
a alertar a população para que «não se sinta defraudada». 
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Também o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo se mostrou 
«realmente preocupado» com toda esta situação referindo que «as extensões de saúde de 
Mangualde são para se manter todas abertas» afim de dar «condições às populações». 

O edil diz não aceitar facilmente que lhe sejam dadas justificações para o encerramento das 
extensões de saúde lembrando que no primeiro semestre de 2011 «foram assinados dois 
protocolos de reabilitação das duas extensões de saúde», nomeadamente a de Chãs de 
Tavares e a de Santiago de Cassurrães. 

«Estes acordos foram feitos por gente séria, por gente de compromissos e por isso não 
aceito que tentem encerrar as extensões de saúde porque isso iria prejudicar imenso os 
mangualdenses», referiu João Azevedo, salientando que fará «tudo para que isso não 
aconteça». 

«Se isso acontecer, as pessoas que o fizerem serão claramente responsabilizadas», deixou 
o aviso. 
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Câmara de Mangualde apoia movimento associativo e desportivo

Realizou-se ontem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a assinatura dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Este compromisso foi vinculado entre a 
Câmara Municipal de Mangualde e o Movimento Associativo Local, através de associações 
que fomentam a prática desportiva de uma forma regular e contínua, promovendo a 
formação desportiva dos mais jovens. Para o efeito estiveram presentes o Presidente da 
Câmara Municipal, João Azevedo, e os Presidentes das Direcções das respectivas 
associações: Grupo Desportivo de Mangualde; Estrela do Mondego Futebol Clube; Moimenta 
do Dão Futebol Clube; Gigantes Sport Mangualde; Santo André – Centro Recreativo e 
Cultural e Associação Cultural e Desportiva de Santaigo de Cassurrães 

João Azevedo, reafirmou que «este apoio representa um esforço significativo do município, 
em tempo de crise, em contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva do concelho», 
sublinhando ainda que «o movimento associativo desportivo do concelho tem uma 
representatividade muito importante na formação desportiva e pessoal de jovens atletas e 
são, no passado e no presente, uma marca forte do concelho de Mangualde. O apoio agora 
dado é um sinal claro que a autarquia confia no trabalho desenvolvido por estas 
associações». 

O edil mangualdense informou ainda que «a câmara foi “obrigada” a reduzir em cerca de 7 
mil euros o valor total do apoio financeiro aos clubes, em consonância com os cortes das 
receitas às autarquias. Espero que a nossa vontade de atribuir este valor (que mesmo assim 
representa uma elevada taxa de esforço para a autarquia) se traduza em melhor qualidade 
de oferta desportiva e num incremento do número de praticantes em especial os mais 
jovens». 

Estes Contratos-Programa têm como objectivo máximo apoiar o movimento associativo para 
a promoção e desenvolvimento da prática desportiva, tendo sempre uma preocupação em 
fomentar o desporto nos escalões mais jovens.  
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Mangualde acolheu «Encontro de Gerações»

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu no passado sábado, 
dia 17 de Setembro, a conferência «Encontro de Gerações». A iniciativa, organizada pela 
Base Local, contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Associação 
Empresarial de Mangualde e do Agrupamento de Escolas de Mangualde. 

O seminário apresentou três painéis de debate. O I painel incidiu sobre a temática «Projectos 
Pioneiros» e teve como oradores: António Mário Rodrigues (Adega Cooperativa de 
Mangualde), João Orlando Matias (Ernesto L. Matias), Joaquim Santos (Camisas SAGRES) 
e Mário Videira Lopes (Mário Lopes e Irmão). Ainda da parte da manhã, o II Painel, teve 
como temática «Aprender e Empreender» abordada por Filipe Carreiro (Politécnico de C. 
Branco – ESA), Ilda Costa (Renault – CACIA), Margarida Urbano (Universidade de Aveiro – 
ESTGA) e Lúcio Balula (Escolas de Mangualde – ESFA). O III painel realizou-se da parte da 
tarde e abordou a temática «Tradição e Inovação». Abílio Borges (Atena), António Faria 
Almeida (Casa d’Água-Levada), António Figueiredo (Transagri), João Tiago Henriques 
(Mangual Técnica) e Maria do Amparo Lemos (Cerâmica’s Maria do Amparo) foram os 
oradores deste painel. 

O discurso de encerramento ficou a cargo de João Azevedo, Presidente da Câmara de 
Mangualde, Lúcio Balula, Escolas de Mangualde e Victor Novais, Base Local. 
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Mangualde – Encerramento de Extensão de Saúde de Santiago de 
Cassurrães – Presidente da Junta promete luta ao Governo 

Carla de Sousa 

A Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, Mangualde, lançou há alguns 
dias um comunicado onde informava a população sobre o eventual fecho da 
extensão de saúde. 
«Os cuidados de saúde, principalmente aos mais idosos e residentes na freguesia, 
tem sido uma das prioridades na política desta Junta e do executivo do Partido 
Socialista. Durante o governo do Partido Socialista foi assegurado o 
funcionamento da extensão de saúde com médicos e foi, no dia 20 de Junho de 
2010, assinado um acordo com a Direcção Regional de Saúde e a Casa do Povo 
de Santiago de Cassurrães que permitiria à Direcção Regional de Saúde realizar 
obras num prédio urbano para a instalação e funcionamento da Extensão de 
Saúde de Santiago. O futuro de consultas e médicos na freguesia estava assim 
assegurado graças ao anterior governo e à forma determinada com que se 
entregou este executivo para resolver o problema», podia ler-se no comunicado 
que acusa o novo governo de colocar a continuidade de cuidados de saúde em 
Santiago de Cassurrães em causa. 
«A contenção de custos e despesas na saúde não pode ser feita de forma cega. 
Cortar na saúde das pessoas é colocar em causa e em risco as suas próprias 
vidas», dizia o mesmo comunicado. 
Ouvido pela DãoTV, o presidente da Junta de Freguesia de Santiago de 
Cassurrães, Álvaro Matos, lembrou que «as pessoas estão a ficar em médico» 
sendo que os utentes chegam a deslocar-se ao espaço de saúde durante «15 
dias, três semanas» e muitas vezes «não têm consultas». 
«Como o governo está a cortar em tudo e espectável que a nossa extensão de 
saúde também vá fechar», disse o autarca considerando ser necessário «alertar a 
população» para que «seja encontrada uma forma de luta». 
«Vai ser difícil travarmos uma luta contra o Governo mas vamos tentar fazer as 
coisas para o bem da nossa população», referiu salientando que vão ser enviadas 
«outras cartas para o Governo para sermos ressarcidos de alguma informação». 
A extensão de Saúde serve cerca de 550 utentes englobando a Freguesia de 
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. 
Álvaro Matos recorda que foi articulado, com a Direcção Regional de Saúde e a 
Casa do Povo de Santiago de Cassurrães um acordo que permitiria à Direcção 
Regional de Saúde realizar obras num prédio urbano para a instalação e 
funcionamento da Extensão de Saúde de Santiago assegurando o futuro de 
consultas e médicos na freguesia. 
«Agora estamos a ver tudo ir pela água a baixo», referiu o autarca que apesar de 
«ainda não ter recebido» do Governo a informação de encerramento da extensão 
de saúde tem vindo já a alertar a população para que «não se sinta defraudada». 
Também o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo se 
mostrou «realmente preocupado» com toda esta situação referindo que «as 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

20-09-2011

Mangualde – Encerramento de Extensão de Saúde de Santiago de Cassurrães – Presidente da Junta promete luta ao Governo

Internet Nacional

Mangualde – Encerramento de Extensão de Saúde de Santiago de Cassurrães – Presidente da Junta promete luta ao Governo20-09-2011 INTERNET

ID
:

38
09

68
3

1 de 2



extensões de saúde de Mangualde são para se manter todas abertas» afim de dar 
«condições às populações». 
O edil diz não aceitar facilmente que lhe sejam dadas justificações para o 
encerramento das extensões de saúde lembrando que no primeiro semestre de 
2011 «foram assinados dois protocolos de reabilitação das duas extensões de 
saúde», nomeadamente a de Chãs de Tavares e a de Santiago de Cassurrães. 
«Estes acordos foram feitos por gente séria, por gente de compromissos e por 
isso não aceito que tentem encerrar as extensões de saúde porque isso iria 
prejudicar imenso os mangualdenses», referiu João Azevedo, salientando que fará 
«tudo para que isso não aconteça». 
«Se isso acontecer, as pessoas que o fizerem serão claramente 
responsabilizadas», deixou o aviso. 
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Mangualde acolheu encontro de gerações 

Iniciativa contou com a participação de João Azevedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde. «Projectos Pioneiros», «Aprender e Empreender» e 
«Tradição e Inovação» foram as principais temáticas abordadas nesta 
conferência
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu no passado sábado, dia 17 de 
Setembro, a conferência «Encontro de Gerações». A iniciativa, organizada pela 
Base Local, contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da 
Associação Empresarial de Mangualde e do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 
O seminário apresentou três painéis de debate. O I painel incidiu sobre a temática 
«Projectos Pioneiros» e teve como oradores: António Mário Rodrigues (Adega 
Cooperativa de Mangualde), João Orlando Matias (Ernesto L. Matias), Joaquim 
Santos (Camisas SAGRES) e Mário Videira Lopes (Mário Lopes e Irmão). Ainda 
da parte da manhã, o II Painel, teve como temática «Aprender e Empreender» 
abordada por Filipe Carreiro (Politécnico de C. Branco – ESA), Ilda Costa (Renault 
– CACIA), Margarida Urbano (Universidade de Aveiro – ESTGA) e Lúcio Balula 
(Escolas de Mangualde – ESFA). O III painel realizouse da parte da tarde e 
abordou a temática «Tradição e Inovação». Abílio Borges (Atena), António Faria 
Almeida (Casa d’Água-Levada), António Figueiredo (Transagri), João Tiago 
Henriques (Mangual Técnica) e Maria do Amparo Lemos (Cerâmica’s Maria do 
Amparo) foram os oradores deste painel. 
O discurso de encerramento ficou a cargo de João Azevedo, Presidente da 
Câmara de Mangualde, Lúcio Balula, Escolas de Mangualde e Victor Novais, Base 
Local.
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Mangualde – Abertas inscrições para 1º concurso canino de beleza 

Domingo, dia 9 de Outubro no Largo Dr. Couto. Uma organização da Câmara 
Municipal de Mangualde. Os interessados deverão fazer já a sua pré-
inscrição em www.cmmangualde.pt 
No próximo dia 9 de Outubro, todos os admiradores de cães podem participar no I 
Concurso Canino de Beleza de Mangualde. A iniciativa decorre no Largo Dr. 
Couto e é organizada pela autarquia mangualdense, com o apoio do Hotel 
Senhora do Castelo, do Continente, da Agroviseu e do Clube Português de 
Canicultura. 
Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 meses), o 
concurso tem início as 14h00 com uma «Cãominhada» organizada pelo Grumapa. 
Pelas 15h00 será possível admirar os exemplares a concurso e pelas 16h00 terá 
início o julgamento. Os julgamentos ficarão a cargo da juíza Maria Amélia Taborda 
e da comissária Judite de Sousa. «Melhor Cão Adulto», «Melhor Cão Jovem», 
«Melhor Par» e «Melhor Cão sem Raça Definida» são as categorias premiadas. 
Nas duas primeiras categorias serão anunciados os primeiros três classificados e 
nas outras duas, os dois primeiros classificados. 
É de referir que, todos os animais que se apresentem a concurso devem, 
obrigatoriamente, estar identificados electronicamente (micro-chip), possuir vacina 
anti-rábica e contra as principais doenças infecto-contagiosas da espécie, 
devidamente comprovadas. O concurso não dispõe de bancadas para arrumação 
dos exemplares e é expressamente proibida a venda de animais no recinto dos 
exemplares. 
As inscrições poderão ser efectuadas no dia do concurso, embora os interessados 
devam fazer uma pré-inscrição no site da autarquia – www.cmmangualde.pt. O 
custo da inscrição é de 5€ e os expositores devem apresentar o LOP ou RI dos 
seus exemplares. Esta última condição não se aplica à categoria de cão sem raça 
definida. 
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Mangualde – Abertas inscrições para Curso de Instrutor de 
Desenvolvimento: Lutando ao lado dos pobres» 

VOLUNTARIADO EM ÁFRICA, ÍNDIA E AMÉRICA DO SUL 
Autarquia mangualdense, através do Banco Local de Voluntariado, associou-se ao 
projecto de voluntariado do College For International Co-operation and 
Development. 
A Câmara Municipal de Mangualde, através Banco Local de Voluntariado, 
associou-se ao Projecto de Voluntariado da Escola inglesa CICD - College for 
International Co-operation and Development, como forma de promover e divulgar 
o Curso de Instrutor de Desenvolvimento «Lutando ao lado dos Pobres». 
Destinado a pessoas com mais de 18 anos, batalhadores e prontas para aceitar o 
desafio, este curso tem como principal objectivo formar instrutores para trabalhar 
como voluntários no desenvolvimento comunitário em países pobres. A formação 
tem uma duração de dois anos, findo o qual os formandos têm a possibilidade de 
fazer voluntariado durante seis meses em países como África, Índia ou América do 
Sul. Para além da experiência no terreno, esta formação concede ainda um 
Diploma com B-degree, correspondente a um Curso Profissional. 
Ensino em escolas de educação infantil, ensino em escolas vocacionais, formação 
de futuros professores primários, combate ao HIV/SIDA, malária e tuberculose, 
agricultura, protecção ambiental e ajuda a crianças e desenvolvimento comunitário 
são alguns dos programas a que podem aderir. 
Os custos do curso são de 6.000€ (350€ para a inscrição, 600€ para a primeira 
propina e 5050€ para o curso). O preço inclui alojamento, alimentação, viagens 
para África, Índia ou América do Sul, dinheiro de bolso, cultura e todas as 
despesas do curso durante a estadia no CICD. Para fazer face aos elevados 
custos do programa, o CICD possibilita a realização de um Curso Gaia, sobre 
ambiente e reciclagem, que permite angariar fundos para pagar o valor do curso. 
Este curso tem a duração de mais seis meses. Para mais informações 
ines.cicd.volunteer@mail.com .
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Mangualde - Autarquia renova contratos-programa com associações 
desportivas do concelho 

Ao todo vão ser distribuídos cerca de 90 mil euros por 7 colectividades 
O Município de Mangualde renovou os contratos programa de desenvolvimento 
desportivo com algumas colectividades do concelho. No total serão distribuídos 
cerca de 90 mil euros por sete associações concelhias. 
Ainda assim, como disse o presidente João Azevedo, «alguns valores foram 
reduzidos devido á contenção de despesas, tendo em conta as graves 
dificuldades económicas que o município está a atravessar». 
Ouça aqui as reacções de João Azevedo 
Ao todo foram contempladas a Associação Cultural e Desportiva de Santiago de 
Cassurrães, o Centro Cultural e Recreativo de Santo André, o Estrelas do 
Mondego Futebol Clube, o Gigantes Sport Mangualde, Grupo Desportivo de 
Mangualde, o Moimenta do Dão Futebol Clube e o Pedreles Beira Dão Clube. 
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Mangualde – Abertas inscrições para Curso de Instrutor de 
Desenvolvimento: Lutando ao lado dos pobres» 

VOLUNTARIADO EM ÁFRICA, ÍNDIA E AMÉRICA DO SUL 
Autarquia mangualdense, através do Banco Local de Voluntariado, associou-se ao 
projecto de voluntariado do College For International Co-operation and 
Development. 
A Câmara Municipal de Mangualde, através Banco Local de Voluntariado, 
associou-se ao Projecto de Voluntariado da Escola inglesa CICD - College for 
International Co-operation and Development, como forma de promover e divulgar 
o Curso de Instrutor de Desenvolvimento «Lutando ao lado dos Pobres». 
Destinado a pessoas com mais de 18 anos, batalhadores e prontas para aceitar o 
desafio, este curso tem como principal objectivo formar instrutores para trabalhar 
como voluntários no desenvolvimento comunitário em países pobres. A formação 
tem uma duração de dois anos, findo o qual os formandos têm a possibilidade de 
fazer voluntariado durante seis meses em países como África, Índia ou América do 
Sul. Para além da experiência no terreno, esta formação concede ainda um 
Diploma com B-degree, correspondente a um Curso Profissional. 
Ensino em escolas de educação infantil, ensino em escolas vocacionais, formação 
de futuros professores primários, combate ao HIV/SIDA, malária e tuberculose, 
agricultura, protecção ambiental e ajuda a crianças e desenvolvimento comunitário 
são alguns dos programas a que podem aderir. 
Os custos do curso são de 6.000€ (350€ para a inscrição, 600€ para a primeira 
propina e 5050€ para o curso). O preço inclui alojamento, alimentação, viagens 
para África, Índia ou América do Sul, dinheiro de bolso, cultura e todas as 
despesas do curso durante a estadia no CICD. Para fazer face aos elevados 
custos do programa, o CICD possibilita a realização de um Curso Gaia, sobre 
ambiente e reciclagem, que permite angariar fundos para pagar o valor do curso. 
Este curso tem a duração de mais seis meses. Para mais informações 
ines.cicd.volunteer@mail.com .
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Mangualde – Abertas inscrições para seminário «Bom Ninho, Bom 
Passarinho»

«(Des)Responsabilidades parentais» em debate dia 23 de Setembro na 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Inscrições gratuitas mas 
obrigatórias até 20 de Setembro 
O Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe no 
próximo dia 23 de Setembro, sexta-feira, o Seminário «Bom Ninho, Bom 
Passarinho». O seminário, que vai já na sua terceira edição, é dedicado ao tema 
«(DES)Responsabilidades Parentais». A iniciativa é organizada pela Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ) e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde. 
Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Protecção Crianças e 
Jovens em Risco (a confirmar), D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, 
Presidente da Câmara de Mangualde, e Maria José Coelho, Presidente da 
Comissão de Protecção Crianças e Jovens de Mangualde e Vereadora de Acção 
Social da autarquia estarão presentes na sessão de abertura. 
O seminário apresenta dois painéis de debate. O primeiro painel, moderado por 
Isabel Costa, Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de 
Mangualde, incidirá sobre os temas: “Exercício das responsabilidades parentais 
em caso de separação ou divórcio: o lugar do género nos acordos e decisões 
judiciais”, abordado por Ana Reis Jorge, do CICS – Centro de Investigação em 
Ciências Sociais da Universidade do Minho, e “Parentalidade positiva”, por 
Tiago Craveiro Neves, do Núcleo de Coimbra da APIPDF - Associação para a 
Igualdade Parental e Direitos dos Filhos. O II Painel, terá como temática “A 
criança, a família e os direitos”, abordada por Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro do 
Supremo Tribunal de Justiça, e será moderado por Cristina Lopes, Advogada e 
Conselheira para a Igualdade. 
Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação 
multidisciplinar e interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os 
técnicos e a comunidade e sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida 
profissional e familiar são os três objectivos que norteiam este encontro. O 
seminário destina-se em especial às comissões de crianças e jovens em risco, 
técnicos superiores com intervenção nas áreas de ciências sociais e humanas, 
juristas, médicos, técnicos de saúde, professores, pais e encarregados de 
educação.
As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório e devem ser efectuadas 
até ao dia 20 de Setembro, através dos email´s cpcj@cmmangualde.pt ou
ssocial@cmmangualde.pt , do telefone 232 619 880 ou do fax 232 623 958. 
PROGRAMA
9h00 – Abertura do Secretariado 
9h30 - Sessão de Abertura 
Armando Leandro - Presidente da Comissão Nacional de Protecção Crianças e 
Jovens em 
Risco (a confirmar) 
D. Ilídio Leandro - Bispo de Viseu 
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João Azevedo - Presidente da Câmara de Mangualde 
Maria José Coelho - Presidente da Comissão de Protecção Crianças e Jovens de 
Mangualde 
I Painel 
Moderadora: Isabel Costa 
Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde 
10h00 – “Exercício das responsabilidades parentais em caso de separação ou 
divórcio: o lugar 
do género nos acordos e decisões judiciais” 
Ana Reis Jorge - CICS - Centro de Investigação em Ciências Sociais da 
Universidade do 
Minho
10h45 – Coffee break 
11h15 - “Parentalidade positiva” 
Tiago Craveiro Neves – APIPDF - Associação para a Igualdade Parental e Direitos 
dos Filhos – 
Núcleo Coimbra 
12h30 – Debate 
13h00 – Almoço 
II Painel 
Moderadora: Cristina Lopes 
Advogada e Conselheira para a Igualdade 
14h30 – Animação Musical Juvenil - “Made-Orquestra” 
15h00 – “A Criança, a Família e os Direitos” 
Laborinho Lúcio – Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça 
15h45 – Debate 
16h00 – Sessão de encerramento
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Mangualde – Concluídas obras de requalificação na Estrada de 
Quintela 

Obra representou investimento superior a um milhão de euros 
João Azevedo mostrou-se “satisfeito com esta obra e com o facto de tantas 
pessoas se associaram a este momento… um momento que coloca esta freguesia 
quase dentro da cidade” 
Já estão concluídas as obras de requalificação da Estrada de Quintela, na 
Freguesia de Quintela de Azurara, em Mangualde. A obra, que representou um 
investimento superior a um milhão de euros, foi hoje inaugurada por João 
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, pelas 12h00. A ocasião 
foi ainda assinalada com a inauguração da rotunda de homenagem aos ex-
combatentes falecidos na guerra do Ultramar, naturais desta freguesia. 
Para o edil mangualdense a inauguração desta empreitada representa o “alcançar 
de mais um objectivo”. O autarca mostrou-se “satisfeito com esta obra e com o 
facto de tantas pessoas se associaram a este momento (…) um momento que 
coloca esta freguesia quase dentro da cidade”. João Azevedo referiu ainda que 
“estamos perante um investimento superior a um milhão de euros, resultado do 
esforço permanente da autarquia na melhoria das condições de vida da 
população”.
Colocação de alcatrão, levantamento de parte dos paralelos, pavimentação e 
construção de uma rotunda à entrada da via de acesso a Quintela de Azurara 
foram os trabalhos levados a cabo. 
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Mangualde acolheu «Encontros de Gerações» 

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu no passado sábado, dia 17 de Setembro, 
a conferência «Encontro de Gerações». A iniciativa, organizada pela Base Local, contou com 
o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Associação Empresarial de Mangualde e do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde. 

O seminário apresentou três painéis de debate. O I painel incidiu sobre a temática «Projectos 
Pioneiros» e teve como oradores: António Mário Rodrigues (Adega Cooperativa de 
Mangualde), João Orlando Matias (Ernesto L. Matias), Joaquim Santos (Camisas SAGRES) 
e Mário Videira Lopes (Mário Lopes e Irmão). Ainda da parte da manhã, o II Painel, teve 
como temática «Aprender e Empreender» abordada por Filipe Carreiro (Politécnico de C. 
Branco – ESA), Ilda Costa (Renault – CACIA), Margarida Urbano (Universidade de Aveiro – 
ESTGA) e Lúcio Balula (Escolas de Mangualde – ESFA). O III painel realizou-se da parte da 
tarde e abordou a temática «Tradição e Inovação». Abílio Borges (Atena), António Faria 
Almeida (Casa d’Água-Levada), António Figueiredo (Transagri), João Tiago Henriques 
(Mangual Técnica) e Maria do Amparo Lemos (Cerâmica’s Maria do Amparo) foram os 
oradores deste painel. 

O discurso de encerramento ficou a cargo de João Azevedo, Presidente da Câmara de 
Mangualde, Lúcio Balula, Escolas de Mangualde e Victor Novais, Base Local. 
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Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso 

No próximo dia 3 de Outubro, Mangualde celebra o Dia Internacional do Idoso com a 
realização de uma tarde de animação. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de 
Mangualde, tem lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 

Dirigida a todos os seniores do concelho, esta tarde promete ser especial e promover 
momentos de convívio e de animação: actuação do Cantar Sénior – Grupo Musical da 
Universidade Sénior de Rotary e participação da Escola de Música Raul Linhares. 

O Dia Internacional do Idoso foi instituído a 1 de Outubro de 1998 pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). A proclamação deste dia tinha como objectivo lançar atenções para o 
reconhecimento do envelhecimento demográfico da humanidade, a fim de criar 
compromissos para o amadurecimento de atitudes e potencialidades em empreendimentos 
sociais, económicos, cultural e espirituais, criando condições para a paz e o desenvolvimento 
no próximo século. 

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 27 de Setembro na Rede Social 
de Mangualde, no Gabinete de Serviço de Acção Social da autarquia, pelo telefone 232 619 
880 ou pelo email margarida.chaves@cmmangualde.pt.
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Obras de requalificação na Estrada de Quintela concluídas 

Colocado por Noticias em Setembro 19, 2011  

Já estão concluídas as obras de requalificação da 
Estrada de Quintela, na Freguesia de Quintela de Azurara, em Mangualde. A obra, que 
representou um investimento superior a um milhão de euros, foi  inaugurada por João 
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. A ocasião foi ainda assinalada 
com a inauguração da rotunda de homenagem aos ex-combatentes falecidos na guerra do 
Ultramar, naturais desta freguesia. 

João Azevedo mostrou-se “satisfeito com esta obra e com o facto de tantas pessoas se 
associaram a este momento… um momento que coloca esta freguesia quase dentro da 
cidade”

Para o edil mangualdense a inauguração desta empreitada representa o “alcançar de mais 
um objectivo”. O autarca mostrou-se “satisfeito com esta obra e com o facto de tantas 
pessoas se associaram a este momento… um momento que coloca esta freguesia quase 
dentro da cidade”. João Azevedo referiu ainda que “estamos perante um investimento 
superior a um milhão de euros, resultado do esforço permanente da autarquia na melhoria 
das condições de vida da população”. 

Colocação de alcatrão, levantamento de parte dos paralelos, pavimentação e construção de 
uma rotunda à entrada da via de acesso a Quintela de Azurara foram os trabalhos levados a 
cabo numa estrada que apresentava más condições de circulação, essencialmente porque 
estava em terra e apresentava  inúmeros buracos. Com estas obras a população já poderá 
voltar a circular nas melhores condições de segurança. 
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Caes & Companhia

Cães vão brilhar em Mangualde no I Concurso Canino de Beleza - domingo, 9 de 
Outubro, no Largo Dr. Couto - Organizada pela autarquia mangualdense, com o apoio 
do Hotel Senhora do Castelo, do Continente, da Agroviseu e do Clube Português de 
Canicultura. Destinado a cães jovens (dos 6 aos 15 meses) e adultos (a partir dos 15 
meses). O Concurso tem início às 14h com uma Cãominhada organizada pelo 
Grumapa. Pelas 15h será possível admirar os exemplares a Concurso que terá início 
às 16h. Os julgamentos ficarão a cargo da juíza Maria Amélia Taborda e da comissária 
Judite de Sousa. As inscrições têm um custo de 5€ e podem ser efectuadas no dia do 
Concurso. www.cmmangualde.pt

Fotos do mural

sexta às 09:54 · Curtir · Comentar
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Autarquia mangualdense incentiva o trabalho em prôl da comunidade – 
Mangualde 

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu, nos dias 12 e 14 de Setembro, mais uma 
Formação Geral em Voluntariado. A iniciativa, que conta já com cinco edições, foi promovida 
pela autarquia e pelo Banco Local de Voluntariado de Mangualde. 

Constituindo uma etapa fundamental para o seu enquadramento em Instituições e Projectos 
receptores de voluntariado, esta acção era dirigida a todos os voluntários inscritos no Banco 
Local de Voluntariado de Mangualde. Assim, dotá-los das competências necessárias para 
um bom desempenho era o principal objectivo, independentemente da área em que venham 
a intervir: educação, ambiente, desporto, justiça, acção social, cultura, saúde ou 
desenvolvimento económico-social. 

A importância, o percurso histórico e os princípios enquadradores do voluntariado, o 
programa de voluntariado, as motivações, os direitos e deveres e a importância e influência 
das relações interpessoais e do trabalho em equipa foram os principais temas a ser 
abordados pelas Técnicas de Acção Social do Município. 
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É de referir que, o Banco Local de Voluntariado acolhe todos os indivíduos, maiores de 18 
anos, que queiram dedicar parte do seu tempo, sem remuneração alguma, a desempenhar 
tarefas em benefício da comunidade, contribuindo para o bem-estar social. Para mais 
informações, os eventuais interessados poderão consultar o Banco Local de Voluntariado, no 
Gabinete da Acção Social da Câmara Municipal, através do telefone 232 619 880, ou do 
email voluntariado@cmmangualde.pt.
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Mangualde – Autarquia incentiva «o trabalho em prol da comunidade» 

«V FORMAÇÃO GERAL EM VOLUNTARIADO»: Contribuir para o bom 
desempenho dos voluntários foi o principal objectivo desta acção 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolheu, nos dias 12 e 14 de 
Setembro, mais uma Formação Geral em Voluntariado. A iniciativa, que conta já 
com cinco edições, foi promovida pela autarquia e pelo Banco Local de 
Voluntariado de Mangualde. 
Constituindo uma «etapa fundamental» para o seu enquadramento em Instituições 
e Projectos receptores de voluntariado, esta acção era dirigida a todos os 
voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde. Assim, «dotá-
los das competências necessárias para um bom desempenho era o principal 
objectivo, independentemente da área em que venham a intervir: educação, 
ambiente, desporto, justiça, acção social, cultura, saúde ou desenvolvimento 
económico-social». 
A importância, o percurso histórico e os princípios enquadradores do voluntariado, 
o programa de voluntariado, as motivações, os direitos e deveres e a importância 
e influência das relações interpessoais e do trabalho em equipa foram os 
principais temas a ser abordados pelas Técnicas de Acção Social do Município. 
É de referir que, o Banco Local de Voluntariado acolhe todos os indivíduos, 
maiores de 18 anos, que queiram dedicar parte do seu tempo, sem remuneração 
alguma, a desempenhar tarefas em benefício da comunidade, contribuindo para o 
bem-estar social. Para mais informações, os eventuais interessados poderão 
consultar o Banco Local de Voluntariado, no Gabinete da Acção Social da Câmara 
Municipal, através do telefone 232 619 880, ou do email 
voluntariado@cmmangualde.pt .
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Mangualde passa a dispor de sistema de Recolha selectiva de óleos 
alimentares usados 

O objectivo deste projecto é garantir a correcta gestão deste resíduo, disponibilizando à 
população um sistema de deposição dos OAU, que usualmente são produzidos em casa. Até 
ao final do ano, serão instalados cerca de 30 oleões, com capacidade de 240L adequados à 
recolha de OAU, de acordo com as necessidades do concelho: oito na freguesia de 
Mangualde, dois nas freguesias de Chãs de Tavares, Cunha Baixa, Espinho, Fornos de 
Maceira do Dão e Santiago de Cassurrães e um nas restantes freguesias. 

Os equipamentos, instalados na via pública junto aos ecopontos, já começaram a ser 
colocados na freguesia de Mangualde: 

Largo do Outeiro (Santo André)  
Av. S. Francisco  
Bairro de São João  
Quinta da Sampaia  
Bairro da Imaculada Conceição  
Junto ao Mercado Municipal  
Rua Sebastião Alcântara  
Rua Gil Vicente (Bairro do Mordomo)  
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Ainda no final deste mês serão colocados mais oito contentores em Chãs Tavares, 
Corvaceira, Cunha Baixa, Abrunhosa do Mato, Fagilde, Fornos de Maceira do Dão, 
Contenças de Baixo e Santiago de Cassurães. Em Outubro vão ser instalados equipamentos 
em Tibaldinho, Cunha Alta, Gandufe, Água Levada e Freixiosa. Abrunhosa-a-Velha, Lobelhe 
do Mato, Mesquitela, Moimenta de Maceira do Dão e Póvoa de Cervães receberão os oleões 
no mês de Novembro. Os restantes quatro, Quintela de Azurara, Casais, Travanca de 
Tavares e Vila Cova de Tavares, serão instalados no mês de Dezembro completando, assim, 
este processo. 

A autarquia mangualdense pretende, desta forma, potenciar a recolha selectiva de óleos 
usados no Município, dando um destino ambientalmente correcto a um resíduo que, 
actualmente, na maior parte dos casos, é vertido para as redes de esgotos. Em Portugal, 
face à legislação actual (Decreto-Lei nº 239/97 de 9 de Setembro), o produtor é responsável 
pelos resíduos produzidos e pelo destino final dos mesmos. Em caso de incumprimento, 
poderá incorrer no pagamento de uma coima que poderá ir até aos €4.4989,20. 

É de referir que a instalação destes equipamentos resulta do protocolo de prestação de 
serviços de recolha selectiva de Óleos Alimentares Usados (OAU), assinado no passado 
mês de Abril, entre o Município de Mangualde e a Biosys – serviços de ambiente, lda. Neste 
protocolo a Biosys ficou incumbida de efectuar: fornecimento de oleões de exterior, de 
acordo com o previsto no artigo 8º, do Decreto-lei nº267/2009 de 29 de Setembro: recolha 
selectiva e encaminhamento de OAU, de produtores do sector industrial, hotelaria, 
restauração (HORECA) e doméstico, do Município de Mangualde; manutenção regular e 
limpeza periódica de oleões, sendo que os oleões são propriedade da Biosys. Os oleões 
agora em colocação têm sempre o objectivo dos munícipes depositarem o Óleo Alimentar 
Usado (OAU), acondicionado em vasilhame, dentro do oleão. A recolha será efectuada 
mensalmente, salvo se se verificar a necessidade de aumentar a periodicidade da mesma. 
Depois de separado, o resíduo (OAU) será encaminhado para operador de resíduos 
devidamente licenciado, assim como todo o vasilhame utilizado no acondicionamento do 
mesmo.
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A freguesia de Espinho passa a dispor de Sistema de Recolha Selectiva de 
Óleos Alimentares usados a partir de Outubro

O objectivo deste projecto é garantir a correcta gestão deste 
resíduo, disponibilizando à população um sistema de deposição dos Óleos Alimentares 
Usados (OAU), que usualmente são produzidos em casa. Até ao final do ano, serão 
instalados na Concelho de Mangualde cerca de 30 oleões, com capacidade de 240L 
adequados à recolha de OAU, de acordo com as necessidades do concelho: oito na 
freguesia de Mangualde, dois nas freguesias de Chãs de Tavares, Cunha Baixa, Espinho, 
Fornos de Maceira do Dão e Santiago de Cassurrães e um nas restantes freguesias. Os 
equipamentos, instalados na via pública junto aos ecopontos, já começaram a ser colocados 
na freguesia de Mangualde. 

Em Outubro serão instalados equipamentos na freguesia de Espinho, nas aldeias de 
Gandufe e Água-Levada.

A autarquia Mangualdense pretende, desta forma, potenciar a recolha selectiva de óleos 
usados no Município, dando um destino ambientalmente correcto a um resíduo que, 
actualmente, na maior parte dos casos, é vertido para as redes de esgotos. 

Excertos/Info Portal Município de Mangualde
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