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Mangualde “Por um sorriso” 

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promove mais uma campanha de 
recolha de brinquedos. A acção decorre de 5 a 19 de Dezembro e os brinquedos podem ser 
entregues no serviço de acção social e saúde da autarquia. 

Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o 
espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza esta época, e dar um Sorriso a quem mais 
precisa. 

Todos os interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 
619 880 ou ssocial@cmmangualde.pt.
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Mangualde expõe “O Presépio, por Portugal e pelo Mundo”  

Terça, 29 Novembro 2011 09:00  |  Arte e Cultura

Na época natalícia que se avizinha, Mangualde será palco de uma mostra singular. «O 
Presépio por Portugal e pelo Mundo» estará patente de 3 de Dezembro a 9 de Janeiro, na 
Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala polivalente). A inauguração está agendada para o 
dia 3 de Dezembro, pelas 15h30. Simultaneamente decorrerá uma exposição/ venda de 
trabalhos produzidos por dez artesãos. 

Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é 
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças 
a expor, num total de cerca de duas centenas e meia, são provenientes de Portugal, e de 
quatro continentes, só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países 
europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão 
representadas todas as regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta 
mostra pretende simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé 
espalhada por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e 
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de 
presépios. 

Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época 
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio 
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador. 

A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter 
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se 
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo. 

Em todas as peças expostas será possível constatar a diversidade de raças humanas e de 
tipos de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem 
como as expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e 
circunstancialismos existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais 
utilizados, em regra, também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes. 
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As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores 
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a 
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de 
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada.     
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Campanha de recolha de brinquedos em Mangualde

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, promove 
mais uma campanha de recolha de brinquedos. A acção decorre de 5 a 19 de Dezembro e 
os brinquedos podem ser entregues no serviço de acção social e saúde da autarquia. 

Sob o lema “Por um sorriso”, esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o 
espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza esta época, e dar um Sorriso a quem mais 
precisa. 

Todos os interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232
619 880 ou ssocial@cmmangualde.pt.

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

29-11-2011

Campanha de recolha de brinquedos em Mangualde

Internet Nacional

Campanha de recolha de brinquedos em Mangualde 29-11-2011 INTERNET

ID
:

39
11

45
7

1 de 1









«O Presépio por Portugal e pelo Mundo» em Mangualde 

Na época natalícia que se avizinha, Mangualde será palco de uma mostra singular. «O 
Presépio por Portugal e pelo Mundo» estará patente de 3 de Dezembro a 9 de Janeiro, na 
Biblioteca Municipal (nos átrios e na sala polivalente). A inauguração está agendada para o 
dia 3 de Dezembro, pelas 15h30, e estará presente o proprietário da colecção em mostra, o 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o pároco de Mangualde, 
Cónego Jorge Seixas. Simultaneamente decorrerá uma exposição/ venda de trabalhos 
produzidos por dez artesãos. 

Esta exposição, inserida na programação natalícia do município «Natal em Mangualde», é 
totalmente composta pelas obras de um coleccionador particular, nascido em Seia. As peças 
a expor, num total de cerca de duas centenas e meia, são provenientes de Portugal, e de 
quatro continentes, só não se encontrando presente a Oceânia, sendo de 10 países 
europeus, 10 africanos, 14 asiáticos e 11 americanos. No que se refere a Portugal, estão 
representadas todas as regiões, seja do Continente, seja das Regiões Autónomas. Esta 
mostra pretende simultaneamente demonstrar que o presépio é uma manifestação de fé 
espalhada por todo o mundo, recolocar o presépio no centro das festividades natalícias e 
despertar, principalmente nos mais novos, o gosto pela construção ou pela montagem de 
presépios.

Recordações de infância ligadas às manifestações que, anos atrás, enquadravam a época 
natalícia, terão sido o motivo que conduziu ao arranque desta colecção, aliadas ao fascínio 
por presépios que, desde sempre, acompanhou este coleccionador. 
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A colecção em causa esteve muito tempo na incubadora, para só, nos últimos três anos, ter 
crescido significativamente, atingindo uma dimensão, ainda que pequena, mas que se 
afigura poder ser representativa da realidade do que é o Presépio por Portugal e pelo Mundo. 

Em todas as peças expostas será possível constatar a diversidade de raças humanas e de 
tipos de animais, consequentes da latitude e da longitude onde os países se situam, bem 
como as expressões, vestes e enquadramentos adequados aos diversos climas e 
circunstancialismos existentes nos locais de onde foram criados. Os inúmeros materiais 
utilizados, em regra, também acompanhando as matérias-primas regionais preponderantes. 

As peças, em grande parte obras de artesanato, reproduzem a forma como os seus autores 
entendem o que seja a representação do nascimento de Jesus Cristo. Uns limitam-se a 
copiar a realidade tal como a conhecem e outros ousam inovar e interpretam esse facto de 
maneira pessoal, mais criadora e, por vezes, ousada. 

PRESÉPIOS 

Presépio significa manjedoura, mas usa-se, frequentemente, para referir o estábulo e, por 
extensão, a cena da representação do nascimento de Cristo. Segundo São Lucas, Jesus, ao 
nascer, foi reclinado num presépio, que, provavelmente, seria uma das muitas manjedouras 
que existiam nas grutas naturais da Palestina utilizadas para recolher animais. Embora possa 
ter havido alguma expressão artística anterior, e segundo a tradição, foi São Francisco de 
Assis que, na véspera de Natal de 1223, numa gruta perto da aldeia italiana de Grecio, 
encenou a primeira representação viva de um Presépio, ao mandar preparar uma 
manjedoura cheia de feno e colocar, perto dela, uma vaca e um burro. Ao soar da meia-noite, 
foi celebrada Missa pelo Bispo da terra, nascendo assim a tradição, ainda hoje seguida, da 
Missa do Galo. Mais tarde, em 1289, na Catedral de Florença, foi incorporado um Presépio 
esculpido em mármore branco. Posteriormente, durante os séculos XIV e XV, as Igrejas 
italianas e as francesas encheram-se de Presépios fixos, mas foi o barroco que, mais tarde, 
impulsionou esta forma de recordar um acontecimento tão relevante para todo o Mundo. Na 
Península Ibérica, os Presépios só foram introduzidos no século XV, não sendo conhecida a 
data em que esta manifestação de religiosidade chegou a Portugal. Todavia, considera-se 
que o primeiro Presépio português terá surgido no Mosteiro do Salvador da Cidade de 
Lisboa. São famosos os Presépios portugueses do século XVIII, sendo mais conhecidos os 
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de Machado Castro e de António Ferreira, altura em que atingiram o ponto mais elevado da 
sua representação artística e se impuseram na Europa. Na então Beira Alta, nos meados do 
século XX, altura em que aqui nasci e vivi, o Presépio era o epicentro de tudo o que se 
relacionava com as celebrações do Natal. Armado nas Igrejas e Capelas, repleto de muitas e 
belas imagens, a todos encantava, através das figuras ingénuas dos camponeses com suas 
ofertas e dos pastores com seus rebanhos, da imponência dos reis magos em seus camelos 
e do esplendor reflectido da cabana onde a Sagrada Família evocava o nascimento de Jesus 
Cristo. A recordação destas memórias de Natal são a razão que levaram ao surgir desta 
colecção que, agora, com muita alegria e prazer, se vos dá a conhecer. 

Mangualde, Natal de 2011 – Miranda Garcia                                       
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Mangualde – Autarquia alia-se à campanha «Natal em segurança» 

A Autarquia Mangualdense, através do seu Centro de Informação Autárquico ao 
Consumidor (CIAC), aliase à campanha de informação sobre cuidados a ter na 
aquisição de brinquedos e artigos de natal, quanto à sua utilização e conservação 
adequadas. 
Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, através do seu Centro 
de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-Geral do 
Consumidor na campanha “Natal em Segurança”. Este projecto pretende informar 
os consumidores para os cuidados a ter na aquisição de brinquedos e artigos de 
natal, quanto à sua utilização e conservação. No momento da compra, é 
importante que o consumidor se certifique que os artigos respeitam as regras de 
segurança, minimizando os riscos de acidentes nas crianças. 
A campanha apresenta algumas dicas: 
Antes de comprar os brinquedos Leia todos os avisos de segurança e instruções 
do brinquedo, e veja se é resistente ao fogo, se é lavável ou se apresenta 
pequenas peças que se possam soltar; Verifique se a rotulagem está em 
português, conforme é exigido por lei; Escolha brinquedos que se adaptem à idade 
da criança, aos seus interesses e desenvolvimento. 
Estas e outras informações relevantes estão presentes no desdobrável de 
campanha e no site da Direcção Geral do Consumidor em www.consumidor.pt 
Para mais esclarecimentos, os interessados podem contactar o CIAC Mangualde: 
CIAC Mangualde Largo Dr. Couto 3534-004 Mangualde 
Telef: 232 619 880 
Email: consumidor@cmmangualde.pt
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“Natal em Segurança” em Mangualde 

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, através do seu Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-Geral do Consumidor na 
campanha “Natal em Segurança”. Este projecto pretende informar os consumidores para os 
cuidados a ter na aquisição de brinquedos e artigos de natal, quanto à sua utilização e 
conservação. No momento da compra, é importante que o consumidor se certifique que os 
artigos respeitam as regras de segurança, minimizando os riscos de acidentes nas crianças. 

A campanha apresenta algumas dicas: 

Antes de comprar os brinquedos 

Leia todos os avisos de segurança e instruções do brinquedo, e veja se é resistente 
ao fogo, se é lavável ou se apresenta pequenas peças que se possam soltar;  
Verifique se a rotulagem está em português, conforme é exigido por lei;  
Escolha brinquedos que se adaptem à idade da criança, aos seus interesses e 
desenvolvimento.  

Estas e outras informações relevantes estão presentes no desdobrável de campanha (pdf em 
anexo) e no site da Direcção Geral do Consumidor em www.consumidor.pt
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Para mais esclarecimentos, pode contactar o CIAC Mangualde: 

CIAC Mangualde 

Largo Dr. Couto 

3534-004 Mangualde 

Telef: 232 619 880 

Email: consumidor@cmmangualde.pt

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

25-11-2011

“Natal em Segurança” em Mangualde

Internet Nacional

“Natal em Segurança” em Mangualde 25-11-2011 INTERNET

ID
:

39
05

12
8

2 de 2



Dia de acção de graças assinalado pelos alunos de inglês do 1.º ciclo de 
Mangualde 

O Dia de Acção de Graças é comemorado na quarta quinta-feira de Novembro (ontem, dia 
24 de Novembro). Por isso, os alunos de Inglês do 1.º Ciclo de Mangualde fizeram um peru, 
que simboliza as suas alegrias, que ofereceram ao município como forma de assinalar este 
dia. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu ontem o 
representante destes alunos no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

O jovem aluno que representava todos os colegas, Mariano, descreveu este dia explicando 
que se trata de um feriado muito especial nos Estados Unidos da América e que neste dia as 
famílias reúnem-se e dão graças por tudo o que têm. Explicou ainda que neste dia, ao jantar, 
comem tarte de abóbora e peru, um dos principais símbolos deste feriado. 

A história deste dia começou em 1620, quando os primeiros colonos (aos quais se deu o 
nome de «Pilgrims») chegaram a Plymouth, Massachussetes, a bordo de um famoso navio 
«Mayflower». Os invernos eram muito rigorosos e os «Pilgrims» sofriam muito. Com a 
amizade dos índios aprenderam a cultivar a terra. Depois da primeira colheita, os colonos 
quiseram então agradecer aos índios e a Deus a abundância da colheita e, assim, 
organizaram a grande festa onde comeram peru. 

O jovem explicou ainda que também querem dar graças por tudo o que têm, especialmente 
nestes momentos difíceis que atravessamos. E por quererem transmitir este espírito a todos, 
fizeram um peru que ofereceram à Câmara como forma de dar graças por tudo o que têm. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

25-11-2011

Dia de acção de graças assinalado pelos alunos de inglês do 1.º ciclo de Mangualde

Internet Nacional

Dia de acção de graças assinalado pelos alunos de inglês do 1.º ciclo de Mangualde 25-11-2011 INTERNET

ID
:

39
07

63
3

1 de 2



Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

25-11-2011

Dia de acção de graças assinalado pelos alunos de inglês do 1.º ciclo de Mangualde

Internet Nacional

Dia de acção de graças assinalado pelos alunos de inglês do 1.º ciclo de Mangualde 25-11-2011 INTERNET

ID
:

39
07

63
3

2 de 2





Mangualde: campanha de informação «Natal 

Quinta, 24 Novembro 2011 03:59  
Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, através do seu Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-Geral. 
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XII Memorial Mário Lemos em Mangualde 

Em Mangualde, entre os dias 16 e 18 de Dezembro, vai realizar-se a XII edição do 
Memorial Mário Lemos, uma festa nacional de minibasquete. 

A iniciativa é uma organização autarquia de Mangualde em parceria com a Federação de 
Basquetebol, o Comité Nacional de Minibasket, e a Associação de Basquetebol de Viseu. 

O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que homenageia Mário 
Lemos, importante personalidade do desporto português, e em particular do basquetebol, 
e que era natural do concelho de Mangualde. 

Neste encontro de minibasquete, os participantes vão poder disfrutar de três dias de 
actividades divididas pelo Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. São 
esperadas em Mangualde equipas de diversas zonas do país. 
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Memorial Mário Lemos volta a Mangualde 

De 16 a 18 de Dezembro, Mangualde acolhe a XII edição do Memorial Mário Lemos – a 
festa nacional de minibasquete. A iniciativa, de entrada livre, é uma organização da 
Câmara Municipal de Mangualde, da Federação Portuguesa de Basquetebol e do Comité 
Nacional de Minibasket, e conta com o patrocínio da Associação de Basquetebol de 
Viseu.

O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que pretende homenagear o 
Professor Mário Lemos, uma importante personalidade do desporto português, 
nomeadamente do basquetebol, oriundo de Mangualde. 
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Os amantes da modalidade vão poder usufruir de três dias de actividades divididas pelo 
Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. Na iniciativa são esperadas várias 
delegações representantes de diversas partes do país. 

PROGRAMA

16 de Dezembro (Sexta-feira) 

16:30 | Chegada das delegações | Esc. Sec. Felismina Alcântara 

21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

17 de Dezembro (Sábado) 

09:15 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 

11:30 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 

14:30 | Cerimónia de abertura | Largo Dr. Couto 

15:00 | Jogo do Queijinho | Interacção na cidade 

16:00 | Minibasquete | Pavilhão Municipal 

21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

18 de Dezembro (Domingo) 

09:15 | Torneio Minibasquete | Pavilhão Municipal 

12:15 | Cerimónia de encerramento| Pavilhão Municipal 
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Memorial Mário Lemos volta a Mangualde 

De 16 a 18 de Dezembro, Mangualde acolhe a XII edição do Memorial Mário Lemos – a festa 
nacional de minibasquete. A iniciativa, de entrada livre, é uma organização da Câmara 
Municipal de Mangualde, da Federação Portuguesa de Basquetebol e do Comité Nacional de 
Minibasket, e conta com o patrocínio da Associação de Basquetebol de Viseu. 

O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que pretende homenagear o 
Professor Mário Lemos, uma importante personalidade do desporto português, 
nomeadamente do basquetebol, oriundo de Mangualde. 

Os amantes da modalidade vão poder usufruir de três dias de actividades divididas pelo 
Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. Na iniciativa são esperadas várias 
delegações representantes de diversas partes do país. 

PROGRAMA 

16 de Dezembro (Sexta-feira) 
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16:30 | Chegada das delegações | Esc. Sec. Felismina Alcântara 

21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

17 de Dezembro (Sábado) 

09:15 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 

11:30 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 

14:30 | Cerimónia de abertura | Largo Dr. Couto 

15:00 | Jogo do Queijinho | Interacção na cidade 

16:00 | Minibasquete | Pavilhão Municipal 

21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

18 de Dezembro (Domingo) 

09:15 | Torneio Minibasquete | Pavilhão Municipal 

12:15 | Cerimónia de encerramento| Pavilhão Municipal 
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Viagem e debate em Mangualde: "A Pré-História e a Proto-História no 
Centro De Portugal"  

Quinta, 24 Novembro 2011 15:45  |  Arte e Cultura

Mangualde será o palco de um debato e uma viagem histórica. O tema «A Pré-História e a 
Proto-história no Centro de Portugal» irá a debate no próximo sábado, dia 26 de Novembro, 
entre as 8h00 e as 18h00, no Auditório Biblioteca Municipal de Mangualde. Esta «mesa-
redonda» é uma organização do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta (CEPBA) 
que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Fundação para Ciência e a 
Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No Domingo, dia 27, 
haverá uma viagem de estudo pelo património arqueológico pré e proto-histórico de 
Mangualde e Tondela e Museu de Tondela. 

O evento, que conta com cerca de centena e meia de arqueólogos, irá debater as mais 
recentes descobertas e avaliar o estado da investigação arqueológica sobre a pré e a proto-
história na região Centro de Portugal. Nomes como Domingos Cruz, Raquel Vilaça, Vítor 
Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge, António Martinho Baptista, entre outros, apresentarão 
comunicações de elevado interesse científico. 

De sublinhar que esta «mesa-redonda» acontece no ano em que o CEPBA comemora 20 
anos de existência. 

Mais informações e inscrições em http://sites.google.com/site/cepbaviseu/
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Mangualde: campanha de informação «Natal em Segurança»

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, através do 
seu Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-Geral do 
Consumidor na campanha “Natal em Segurança”. Este projecto pretende informar os 
consumidores para os cuidados a ter na aquisição de brinquedos e artigos de natal, quanto à 
sua utilização e conservação. No momento da compra, é importante que o consumidor se 
certifique que os artigos respeitam as regras de segurança, minimizando os riscos de 
acidentes nas crianças. 

A campanha apresenta algumas dicas: 
- Antes de comprar os brinquedos 
- Leia todos os avisos de segurança e instruções do brinquedo, e veja se é resistente ao 
fogo, se é lavável ou se apresenta pequenas peças que se possam soltar; 
- Verifique se a rotulagem está em português, conforme é exigido por lei; 
- Escolha brinquedos que se adaptem à idade da criança, aos seus interesses e 
desenvolvimento. 

Estas e outras informações relevantes estão presentes no desdobrável de campanha e no 
site da Direcção Geral do Consumidor em http://www.consumidor.pt/

Para mais esclarecimentos, pode contactar o CIAC Mangualde: 
CIAC Mangualde 
Largo Dr. Couto 
3534-004 Mangualde 
Telef: 232 619 880 
Email: consumidor@cmmangualde.pt
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Festa nacional de minibasquete em Mangualde

De 16 a 18 de Dezembro, Mangualde acolhe a XII edição do Memorial 
Mário Lemos – a festa nacional de minibasquete. A iniciativa, de entrada livre, é uma 
organização da Câmara Municipal de Mangualde, da Federação Portuguesa de Basquetebol 
e do Comité Nacional de Minibasket, e conta com o patrocínio da Associação de Basquetebol 
de Viseu. 

O Memorial Mário Lemos é o evento anual do minibasquete que pretende homenagear o 
Professor Mário Lemos, uma importante personalidade do desporto português, 
nomeadamente do basquetebol, oriundo de Mangualde. 

Os amantes da modalidade vão poder usufruir de três dias de actividades divididas pelo 
Pavilhão Municipal, as piscinas e o centro da cidade. Na iniciativa são esperadas várias 
delegações representantes de diversas partes do país. 

PROGRAMA

16 de Dezembro (Sexta-feira) 
16:30 | Chegada das delegações | Esc. Sec. Felismina Alcântara 
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

17 de Dezembro (Sábado) 
09:15 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 
11:30 | Minibasquete | Pavilhão Municipal/ Piscina 
14:30 | Cerimónia de abertura | Largo Dr. Couto 
15:00 | Jogo do Queijinho | Interacção na cidade 
16:00 | Minibasquete | Pavilhão Municipal 
21:00 | Actividades lúdicas | Pavilhão Municipal 

18 de Dezembro (Domingo) 
09:15 | Torneio Minibasquete | Pavilhão Municipal 
12:15 | Cerimónia de encerramento| Pavilhão Municipal 
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Mangualde: «Natal em Segurança» 

A Autarquia Mangualdense, através do seu Centro de Informação Autárquico ao 
Consumidor (CIAC), alia-se a campanha de informação.

sobre cuidados a ter na aquisição de brinquedos e artigos de natal, quanto à sua utilização e 
conservação adequadas.

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, 
através do seu Centro de Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-
Geral do Consumidor na campanha “Natal em Segurança”. Este projecto pretende informar 
os consumidores para os cuidados a ter na aquisição de brinquedos e artigos de natal, 
quanto à sua utilização e conservação. No momento da compra, é importante que o 
consumidor se certifique que os artigos respeitam as regras de segurança, minimizando os 
riscos de acidentes nas crianças. 

A campanha apresenta algumas dicas:

Antes de comprar os brinquedos 

Leia todos os avisos de segurança e instruções do brinquedo, e veja se é resistente ao fogo, 
se é lavável ou se apresenta pequenas peças que se possam soltar; 

Verifique se a rotulagem está em português, conforme é exigido por lei; 

Escolha brinquedos que se adaptem à idade da criança, aos seus interesses e 
desenvolvimento. 
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MANGUALDE: Natal em segurança  

Posted on 11/23/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Nesta época natalícia, a Câmara Municipal de Mangualde, através do seu Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC), aliou-se à Direcção-Geral do Consumidor na 
campanha “Natal em Segurança”.  

Este projecto pretende informar os consumidores para os cuidados a ter na aquisição de 
brinquedos e artigos de natal, quanto à sua utilização e conservação.  

No momento da compra, é importante que o consumidor se certifique que os artigos 
respeitam as regras de segurança, minimizando os riscos de acidentes nas crianças.  

A campanha apresenta algumas dicas: -Antes de comprar os brinquedos  
Leia todos os avisos de segurança e instruções do brinquedo, e veja se é resistente ao fogo, 
se é lavável ou se apresenta pequenas peças que se possam soltar; Verifique se a rotulagem 
está em português, conforme é exigido por lei; Escolha brinquedos que se adaptem à idade 
da criança, aos seus interesses e desenvolvimento.  

Estas e outras informações relevantes estão presentes no desdobrável de campanha (pdf em 
anexo) e no site da Direcção Geral do Consumidor em www.consumidor.pt  

Para mais esclarecimentos, pode contactar o CIAC Mangualde: CIAC Mangualde Largo Dr. 
Couto 3534-004 Mangualde Telef: 232 619 880 Email: consumidor@cmmangualde.pt 
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Mangualde debate «A Pré-História e a Proto-história no Centro de Portugal»

Mangualde será o palco de um debato e uma viagem histórica. O tema 
«A Pré-História e a Proto-história no Centro de Portugal» irá a debate no próximo sábado, dia 
26 de Novembro, entre as 8h00 e as 18h00, no Auditório Biblioteca Municipal de Mangualde. 
Esta «mesa-redonda» é uma organização do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta 
(CEPBA) que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Fundação para 
Ciência e a Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No Domingo, 
dia 27, haverá uma viagem de estudo pelo património arqueológico pré e proto-histórico de 
Mangualde e Tondela e Museu de Tondela. 

O evento, que conta com cerca de centena e meia de arqueólogos, irá debater as mais 
recentes descobertas e avaliar o estado da investigação arqueológica sobre a pré e a proto-
história na região Centro de Portugal. Nomes como Domingos Cruz, Raquel Vilaça, Vítor 
Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge, António Martinho Baptista, entre outros, apresentarão 
comunicações de elevado interesse científico. 

De sublinhar que esta «mesa-redonda» acontece no ano em que o CEPBA comemora 20 
anos de existência. 

Mais informações e inscrições em http://sites.google.com/site/cepbaviseu/
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Mangualde recebe «A Pré-História e a Proto-história no Centro de 
Portugal» 

Dias 26 e 27 de Novembro 
Mangualde será o palco de um debato e uma viagem histórica. O tema «A Pré-
História e a Proto-história no Centro de Portugal» irá a debate no próximo sábado, 
dia 26 de Novembro, entre as 8h00 e as 18h00, no Auditório Biblioteca Municipal 
de Mangualde. Esta «mesaredonda» é uma organização do Centro de Estudos 
Pré-históricos da Beira Alta (CEPBA) que conta com o apoio da Câmara Municipal 
de Mangualde e da Fundação para Ciência e a Tecnologia do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No Domingo, dia 27, haverá uma viagem 
de estudo pelo património arqueológico pré e proto-histórico de Mangualde 
e Tondela e Museu de Tondela. 
O evento, que conta com cerca de centena e meia de arqueólogos, irá debater as 
mais recentes descobertas e avaliar o estado da investigação arqueológica sobre 
a pré e a protohistória na região Centro de Portugal. Nomes como Domingos Cruz, 
Raquel Vilaça, Vítor Oliveira Jorge, Susana Oliveira Jorge, António Martinho 
Baptista, entre outros, apresentarão comunicações de elevado interesse científico. 
De sublinhar que esta «mesa-redonda» acontece no ano em que o CEPBA 
comemora 20 anos de existência. 
Mais informações e inscrições em http://sites.google.com/site/cepbaviseu/
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Mangualde - Autarquia mangualdense aposta na promoção da 
Empregabilidade e do Empreendedorismo 

Sessão de informação decorreu no Auditório Municipal de Mangualde 
Sempre «atenta e preocupada com a problemática do desemprego», a Câmara 
Municipal de Mangualde, em parceria com o Núcleo Local de Inserção e o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional - Centro de Emprego de Viseu, apresentou 
um conjunto de medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho. A iniciativa 
decorreu no Auditório Municipal, e contou com a presença de Maria José Coelho, 
Vereadora para a Acção Social e Saúde e Presidente do Conselho Local de Acção 
Social, Luísa Augusto, coordenadora do Núcleo Local de Inserção e Fátima 
Salvador em representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional – 
Centro de Emprego de Viseu. 
Durante a acção foram referidas diversas medidas, das quais se destaca a 
apresentação do Programa CEI + (Contrato de Emprego Inserção +), um 
programa que pretende promover a melhoria das competências socioprofissionais 
dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção, proporcionar uma 
aproximação ao mercado de trabalho e apoiar actividades socialmente úteis. 
A sessão de informação dirigida a desempregados beneficiários do Subsídio de 
Desemprego e beneficiários do Rendimento Social de Inserção, insere-se no Eixo 
"Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", no âmbito do Plano de 
Acção 2011, da Rede Social de Mangualde. 
De acordo com o edil carregalense, Atílio dos Santos Nunes, o projecto do canil 
intermunicipal está a «avançar» e deverá envolver Carregal do Sal, Santa Comba 
Dão, Tondela, Mortágua e Tábua. 
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Mangualde lançou livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o 
concelho de Mangualde e AS suas vítimas” 

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o lançamento do livro 
“Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde e as suas vítimas”. O 
livro é da autoria da Professora Doutora Maria Antónia Lopes, da Universidade de 
Coimbra, e a edição é da Câmara Municipal de Mangualde. 
Cerca de meia centena de pessoas assistiram a este lançamento que contou com 
a presença do vice-presidente da autarquia mangualdense, Joaquim Patrício. A 
apresentação da obra esteve a cargo de António Tavares, na qualidade de 
prefaciador do Livro. Maria Antónia fechou a sessão agradecendo a hospitalidade 
que Mangualde lhe concedeu desde o dia do convite, em 2010, até este dia. 
Agradeceu a «extraordinária amabilidade» com que foi sempre tratada e o 
contributo que a CMM deu à ciência histórica através do possibilitar desta 
publicação. No final teve lugar uma sessão de autógrafos. 
O livro resulta de uma palestra proferida na noite de 15 de Setembro de 2010, 
inserida na programação cultural da CMM que teve no assinalar dos 200 anos da 
3ª invasão francesa o seu evento-âncora. Este livro retrata algumas das acções de 
vandalismo e as 44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas 
tropas, aquando da 3ª invasão francesa às terras que compõe actualmente o 
concelho de Mangualde, em Setembro de 1810. 
Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, 
Maria Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma 
Universidade, investigadora integrada do Centro de História da Sociedade e da 
Cultura de Coimbra e colaboradora do Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Com várias obras e artigos 
publicados, a sua área de investigação é a história social de Portugal nos séculos 
XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos pobres, das 
políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada.
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Mangualde – Livros continuam a andar «sobre rodas» – 2º ciclo de 
visitas de 29 Novembro a 11 Janeiro 

Promover o livro e a leitura junto de todas as crianças do concelho é o 
principal objectivo da autarquia com a iniciativa «Livros sobre Rodas». 
Amanhã dia 29 de Novembro inicia-se o segundo ciclo de visitas do projecto 
«Livros sobre Rodas». A iniciativa vai agora percorrer as escolas do concelho de 
Mangualde até ao dia 11 de Janeiro de 2012. As visitas realizam-se entre as 
10h00 e as 11h30. Neste segundo ciclo serão contadas várias histórias, tais como 
«Sopa de nada» (para o pré-escolar), de Darabuc, com ilustrações de Rashin 
Kheiriyeh, e «O coração de alfaiate» (para os alunos do 1.º Ciclo), de Txabi Arnal, 
com ilustrações de Cecília Varela. 
Este segundo ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins-de-infância nos 
dias:
Dia 29 Novembro – Almeidinha e Vila Garcia 
Dia 30 Novembro – Tibaldinho e Lobelhe do Mato 
Dia 2 Dezembro – Chãs de Tavares e Matados 
Dia 6 Dezembro – Gandufe 
Dia 7 Dezembro – Fagilde e Oliveira 
Dia 9 Dezembro – Mesquitela e Contenças de Baixo 
Dia 13 Dezembro – Moimenta do Dão e Cubos 
Dia 14 Dezembro – Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato 
Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias: 
Dia 3 Janeiro – Fagilde e Tibaldinho 
Dia 4 Janeiro – Moimenta do Dão e Gandufe 
Dia 6 Janeiro – Santiago de Cassurrães 
Dia 10 Janeiro – Cunha Baixa e Mesquitela 
Dia 11 Janeiro – Chãs de Tavares e Abrunhosa à Velha 
Com o objectivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas 
sessões de leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas 
da Biblioteca Municipal às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. 
«Livros Sobre Rodas» é um projecto de itinerância que percorre todas as escolas 
do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Mangualde, com as 
histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para a efectiva 
implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objectivos desta iniciativa 
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal. 
É de relembrar que os livros já andam sobre rodas em Mangualde desde o 
passado dia 18 de Outubro, com a realização do primeiro ciclo de visitas na 
Biblioteca Municipal e que vão continuar até ao final do ano lectivo: 17 de Janeiro 
a 29 de Fevereiro; 6 de Março a 18 de Abril; 24 de Abril a 8 de Junho e 12 a 27 de 
Junho. 
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Mangualde - Autarquia promove acção de formação “Intervir nas 
Dependências” 

Até 6 de Dezembro. Iniciativa insere-se no Eixo "Prevenir Comportamentos 
Aditivos", no âmbito do Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde. 
Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT (C.R.I.) de 
Viseu, iniciou, no passado dia 14, uma acção de formação subordinada ao tema 
“Intervir nas Dependências”. A iniciativa, com duração de 24 horas, termina a 6 de 
Dezembro. 
Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção 
Social da Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da 
Acção Social de Mangualde. 
Destinado aos profissionais (técnicos de serviço social, segurança social, 
auxiliares de educação, professores, entre outros) que lidam com esta 
problemática, este projecto decorre no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede 
Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção "Prevenir Comportamentos 
Aditivos". 
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Medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho em Mangualde

Sempre atenta e preocupada com a problemática do desemprego, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Núcleo Local de Inserção e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – Centro de Emprego de Viseu , apresentou um conjunto de medidas 
de apoio à inserção no mercado de trabalho. A 
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PS assinalou 2 anos de governação socialista em Mangualde

O partido Socialista de Mangualde, assinalou na passada sexta-feira os 2 anos de 
governação socialista à frente dos destinos da Autarquia Mangualdense.No balanço dos 2 
anos, o autarca João Azevedo, fez um resumo do que se tem feito na autarquia e do que 
se irá fazer. 

João Azevedo, destacou a PSA Citroen como uma prioridade ao chegar à Câmara, “ não 
podíamos virar costas ao maior empregador de Mangualde e da região, fomos ao 
encontro da PSA, falamos, ouvimos e resolvemos. Esta foi a minha primeira preocupação 
logo a seguir a tomar posse”.

 O edil Mangualdense ainda falou sobre a pesada herança mas referiu que é com a 
cabeça bem levantada e com trabalho e determinação que se conseguem resolver os 
problemas que dia a dia vão surgindo. 

Marco Almeida líder rosa no concelho de Mangualde, de uma maneira geral faz um 
balanço positivo dos 2 anos de mandato socialista, “ tivemos uma herança pesada, mas 
em pouco tempo posemos o concelho de Mangualde no mapa, por bons motivos, coisa 
que não estávamos habituados”, diz. 

O líder socialista espera que estes 2 próximos anos sejam o consolidar de projectos 
lançados e de novos investimentos para Mangualde. 
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Medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho em Mangualde 

Sempre atenta e preocupada com a problemática do desemprego, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Núcleo Local de Inserção e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – Centro de Emprego de Viseu, apresentou um conjunto de medidas 
de apoio à inserção no mercado de trabalho. A iniciativa decorreu no passado dia 16 de 
Novembro, quarta-feira, no Auditório Municipal, e contou com a presença de Maria José 
Coelho, Vereadora para a Acção Social e Saúde e Presidente do Conselho Local de Acção 
Social, Luísa Augusto, coordenadora do Núcleo Local de Inserção e Fátima Salvador em 
representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de 
Viseu. 

Durante a acção foram referidas diversas medidas, das quais se destaca a apresentação do 
Programa CEI + (Contrato de Emprego Inserção +), um programa que pretende promover a 
melhoria das competências socioprofissionais dos beneficiários do Rendimento Social de 
Inserção, proporcionar uma aproximação ao mercado de trabalho e apoiar actividades 
socialmente úteis. 

A sessão de informação dirigida a desempregados beneficiários do Subsídio de Desemprego 
e beneficiários do Rendimento Social de Inserção, insere-se no Eixo “Promover a 
Empregabilidade e o Empreendedorismo”, no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede 
Social de Mangualde. 
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Socialistas fizeram balanço de dois anos de gestão autárquica em Mangualde

A convite do Partido Socialista de Mangualde, o executivo da Câmara 
Municipal de Mangualde apresentou, na última sexta-feira, pelas 21h00, no Auditório da 
Biblioteca Municipal, o balanço dos dois últimos anos de mandato. 

Nesta sessão pública, João Azevedo, Presidente da Câmara, fez uma retrospectiva do 
trabalho executado desde Novembro de 2009, altura em que tomou posse o executivo do 
PS, destacando a acção em cinco linhas orientadoras: Competitividade, Inovação e 
Empreendedorismo; Acessibilidades e Urbanismo; Proximidade e Participação; Oportunidade 
e Um concelho mais atractivo; Sustentabilidade e Ambiente. 

João Azevedo focou-se nas obras mais estruturantes deste mandato e realçou a permanente 
actividade do executivo na “promoção e atracção de novas empresas para a criação de 
emprego e desenvolvimento económico local”, bem como na aposta forte que tem sido feita 
“em obras que se enquadrem nas medidas QREN”. 

Além das obras, o executivo da autarquia debateu assuntos relacionados com a 
reestruturação dos serviços do município e enquadramento financeiro. 

Após a apresentação, seguiu-se um momento de discussão pública onde todos tiveram a 
oportunidade de manifestar a sua opinião, tendo tido consenso generalizado de que este 
executivo tem feito um trabalho com grande rigor e profissionalismo. 

Esta sessão pública serviu ainda para apresentar a nova plataforma informática 
http://www.mangualdecomfuturo.com/ que servirá para o arranque de um movimento que 
pretende ter uma acção pró-activa na discussão de temas e áreas de interesse local e 
regional. Militantes, independentes e sociedade civil terão ao seu dispor uma ferramenta que 
será fundamental para uma maior aproximação e acesso das pessoas à informação do 
concelho. Permitirá, ainda, a uma participação efectiva através da apresentação de 
propostas e ideias que contribuam para a continuidade da definição do projecto de 
desenvolvimento do concelho. 
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Mangualde lançou livro sobre invasão francesa

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu, pelas 18h00, na passada 
quinta-feira, dia 17, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de 
Mangualde e as suas vítimas”. O livro é da autoria da Professora Doutora Maria Antónia 
Lopes, da Universidade de Coimbra, e a edição é da Câmara Municipal de Mangualde. 

Cerca de meia centena de pessoas assistiram a este lançamento que contou com a 
presença do vice-presidente da autarquia mangualdense, Joaquim Patrício. A apresentação 
da obra esteve a cargo de António Tavares, na qualidade de prefaciador do Livro. A Doutora 
Maria Antónia fechou a sessão agradecendo a hospitalidade que Mangualde lhe concedeu 
desde o dia do convite, em 2010, até este dia. Agradeceu a extraordinária amabilidade com 
que foi sempre tratada e o contributo que a CMM deu à ciência histórica através do 
possibilitar desta publicação. No final teve lugar uma sessão de autógrafos. 

O livro resulta de uma palestra proferida na noite de 15 de Setembro de 2010, inserida na 
programação cultural da CMM que teve no assinalar dos 200 anos da 3ª invasão francesa o 
seu evento-âncora. Este livro retrata algumas das acções de vandalismo e as 44 vítimas civis 
conhecidas, que foram assassinadas pelas tropas, aquando da 3ª invasão francesa às terras 
que compõe actualmente o concelho de Mangualde, em Setembro de 1810. 

Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Maria 
Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade, investigadora 
integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura de Coimbra e colaboradora do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Com várias obras e artigos publicados, a sua área de investigação é a história social de 
Portugal nos séculos XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos 
pobres, das políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada. 
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Mangualde - «Minas da Cunha Baixa Passado e Presente» em 
exposição na Biblioteca Municipal 

Mostra patente até 28 de Novembro, no âmbito da requalificação ambiental 
da antiga área mineira da Cunha Baixa 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria 
com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma 
mostra de espólio tecnológico e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: 
Passado e Presente». A exposição permanecerá até dia 28, no átrio da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Com o mesmo fim, realizou-se uma palestra no auditório do mesmo local, que 
contou com as intervenções de António Guimas, que deu uma visão histórica da 
prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que abordou o tema da 
requalificação ambiental. 
A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, sucede e integra outras 
empresas, numa linhagem que compreende a Companhia Portuguesa de Radium, 
a Junta de Energia Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo herdeira e 
detentora de significativo acervo patrimonial histórico, com larga predominância de 
acervo documental, que a EDM tem preservado e procurado organizar, classificar 
e divulgar. 
Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Mangualde – João Azevedo avalia dois anos à frente da autarquia mangualdense 
CS
O Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, fez na passada sexta-
feira o balanço de 2 anos de gestão municipal. 
Para o edil a decisão mais importante que tomou como autarca foi a cedência de 
um troço municipal da estrada nacional 16 à PSA Citroen, para alargamento da 
fábrica. «A Citroen para mim foi a decisão mais importante que tomei na minha 
acção como presidente de Câmara. Tivemos uma conversa com a administração 
da Citroen, tivemos contactos com elementos portugueses, espanhóis, franceses, 
e havia aqui uma ideia clara de que a Citroen tinha que se expandir. E tinha que 
se expandir para uma zona que era a zona da estrada», contou o edil 
mangualdense lembrando que «em termos de circuito de organização da própria 
empresa esse circuito não podia ser alterado: as tais linhas de produção». 
«Foi-nos dito claramente que precisavam de se expandir e que a Câmara 
Municipal de Mangualde tinha que tentar arranjar uma solução. Não pensei duas 
vezes, nem uma, só pensei metade quando lhes disse que íamos assumir a 
entrega da estrada municipal à Citroen». 
Os meios rodoviários são uma das principais preocupações de João Azevedo. O 
edil socialista diz estar preocupado com a nacional 16 que passou para a gestão 
Municipal. João Azevedo diz não ter condições para manter a estrada que 
funcionará como alternativa à A25 caso se verifique a introdução de portagens. 
«Na rede viária ainda há muito para fazer e principalmente para manter. Posso-
vos dizer que vamos ter um problema gravíssimo com a Municipal 16», referiu 
lembrando que «com a introdução das portagens nós vamos ter ali uma carga 
enorme de trânsito ligeiro e pesado». E continuou, «essa estrada foi entregue à 
Câmara no final da década de 90 e a Câmara Municipal de Mangualde 
naturalmente que ganhou com isso na altura. Agora vamos ter carga 
pesada e ligeira e a Câmara Municipal não condições para manter aquela 
estrada».
Barragem de Fagilde vai ter pista de pesca desportiva 
A Câmara de Mangualde vai criar uma pista de pesca desportiva na barragem de 
Fagilde. O projecto representa um investimento de 150 mil euros. 
«Candidatámo-nos a uma pista de pesca desportiva na Barragem de Fagilde. Foi-
nos concedida a concessão dessa pista de pesca e portanto vamos fazer um 
investimento de cerca de 150 mil euros para colocar cerca de 13 boxes de pesca 
para a pesa desportiva, o que também vai ser um incremento para a economia 
local nos eventos e também no turismo dessa área», referiu João Azevedo 
presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 
O anúncio foi feito pelo Presidente da Câmara, João Azevedo, no dia em que o 
autarca fez o balanço de 2 anos de gestão municipal e divulgou as opções para os 
próximos anos. 
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“Intervir nas Dependências”

Segunda, 21 Novembro 2011 11:04  

De 14 de Novembro a 6 de Dezembro Autarquia promove acção de formação: Iniciativa 
insere-se no Eixo “Prevenir Comportamentos Aditivos”, no âmbito do Plano de Acção 2011 
da Rede Social de Mangualde. Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a 
Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT 
(C.R.I.) de Viseu, [...] 
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Mangualde lançou livro: “NA ROTA DA 3ª INVASÃO FRANCESA: O 
CONCELHO DE MANGUALDE E AS SUAS VÍTIMAS” 

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu, pelas 18h00, na passada 
quinta-feira, dia 17, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho 
de Mangualde e as suas vítimas”. O livro é da autoria da Professora Doutora Maria 
Antónia Lopes, da Universidade de Coimbra, e a edição é da Câmara Municipal de 
Mangualde.

Cerca de meia centena de pessoas assistiram a este 
lançamento que contou com a presença do vice-presidente da autarquia mangualdense, 
Joaquim Patrício. A apresentação da obra esteve a cargo de António Tavares, na qualidade 
de prefaciador do Livro. A Doutora Maria Antónia fechou a sessão agradecendo a 
hospitalidade que Mangualde lhe concedeu desde o dia do convite, em 2010, até este dia. 
Agradeceu a extraordinária amabilidade com que foi sempre tratada e o contributo que a 
CMM deu à ciência histórica através do possibilitar desta publicação. No final teve lugar uma 
sessão de autógrafos. 

O livro resulta de uma palestra proferida na noite de 15 de Setembro de 2010, inserida na 
programação cultural da CMM que teve no assinalar dos 200 anos da 3ª invasão francesa o 
seu evento-âncora. Este livro retrata algumas das acções de vandalismo e as 44 vítimas civis 
conhecidas, que foram assassinadas pelas tropas, aquando da 3ª invasão francesa às terras 
que compõe actualmente o concelho de Mangualde, em Setembro de 1810. 
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Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Maria 
Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade, investigadora 
integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura de Coimbra e colaboradora do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Com várias obras e artigos publicados, a sua área de investigação é a história social de 
Portugal nos séculos XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos 
pobres, das políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada. 
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MANGUALDE: Medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho

Posted on 11/21/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Autarquia mangualdense aposta na promoção da Empregabilidade e do Empreendedorismo 

Sessão de informação decorreu na passada quarta-feira, no Auditório Municipal de 
Mangualde  

Sempre atenta e preocupada com a problemática do desemprego, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Núcleo Local de Inserção e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional  

Centro de Emprego de Viseu, apresentou um conjunto de medidas de apoio à inserção no 
mercado de trabalho. A iniciativa decorreu no passado dia 16 de Novembro, quarta-feira, no 
Auditório Municipal, e contou com a presença de Maria José Coelho, Vereadora para a 
Acção Social e Saúde e Presidente do Conselho Local de Acção Social, Luísa Augusto, 
coordenadora do Núcleo Local de Inserção e Fátima Salvador em representação do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional  

Centro de Emprego de Viseu. - Durante a acção foram referidas diversas medidas, das quais 
se destaca a apresentação do Programa CEI + (Contrato de Emprego Inserção +), um 
programa que pretende promover a melhoria das competências socioprofissionais dos 
beneficiários do Rendimento Social de Inserção, proporcionar uma aproximação ao mercado 
de trabalho e apoiar actividades socialmente úteis.  

A sessão de informação dirigida a desempregados beneficiários do Subsídio de Desemprego 
e beneficiários do Rendimento Social de Inserção, insere-se no Eixo "Promover a 
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Empregabilidade e o Empreendedorismo", no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede 
Social de Mangualde. 
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Mangualde apresentou medidas de apoio à inserção no mercado de trabalho

Sempre atenta e preocupada com a problemática do desemprego, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Núcleo Local de Inserção e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – Centro de Emprego de Viseu, apresentou um conjunto de medidas 
de apoio à inserção no mercado de trabalho. A iniciativa decorreu no passado dia 16 de 
Novembro, quarta-feira, no Auditório Municipal, e contou com a presença de Maria José 
Coelho, Vereadora para a Acção Social e Saúde e Presidente do Conselho Local de Acção 
Social, Luísa Augusto, coordenadora do Núcleo Local de Inserção e Fátima Salvador em 
representação do Instituto de Emprego e Formação Profissional – Centro de Emprego de 
Viseu. 

Durante a acção foram referidas diversas medidas, das quais se destaca a apresentação do 
Programa CEI + (Contrato de Emprego Inserção +), um programa que pretende promover a 
melhoria das competências socioprofissionais dos beneficiários do Rendimento Social de 
Inserção, proporcionar uma aproximação ao mercado de trabalho e apoiar actividades 
socialmente úteis. 

A sessão de informação dirigida a desempregados beneficiários do Subsídio de Desemprego 
e beneficiários do Rendimento Social de Inserção, insere-se no Eixo “Promover a 
Empregabilidade e o Empreendedorismo”, no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede 
Social de Mangualde. 
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Autarquia de Mangualde promove acção de formação: “Intervir 
nas Dependências” 

Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a Câmara Municipal de Mangualde, 
em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT (C.R.I.) de Viseu, iniciou, no 
passado dia 14, uma acção de formação subordinada ao tema “Intervir nas Dependências”. A 
iniciativa, com duração de 24 horas, termina a 6 de Dezembro.  

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da 
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de 
Mangualde. 

Destinado aos profissionais (técnicos de serviço social, segurança social, auxiliares de 
educação, professores, entre outros) que lidam com esta problemática, este projecto decorre 
no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção 
“Prevenir Comportamentos Aditivos”. 
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“Intervir nas Dependências” 

Colocado por Noticias em Novembro 18, 2011 0 Comentários

De 14 de Novembro a 6 de Dezembro 

Autarquia promove acção de formação: 

Iniciativa insere-se no Eixo “Prevenir Comportamentos Aditivos”, no âmbito do Plano de 
Acção 2011 da Rede Social de Mangualde. 

Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a Câmara Municipal de Mangualde, 
em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT (C.R.I.) de Viseu, iniciou, no 
passado dia 14, uma acção de formação subordinada ao tema “Intervir nas Dependências”. A 
iniciativa, com duração de 24 horas, termina a 6 de Dezembro. 

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da 
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de 
Mangualde. 

Destinado aos profissionais (técnicos de serviço social, segurança social, auxiliares de 
educação, professores, entre outros) que lidam com esta problemática, este projecto decorre 
no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção 
“Prevenir Comportamentos Aditivos”. 
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Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde

No próximo dia 29 de Novembro inicia-se o segundo ciclo de visitas do projecto «Livros sobre 
Rodas». A iniciativa vai agora percorrer as escolas do concelho de Mangualde até ao dia 11 
de Janeiro de 2012. As visitas realizam-se entre as 10h00 e as 11h30. Neste segundo ciclo 
serão contadas várias histórias, tais como «Sopa de nada» (para o pré-escolar), de Darabuc, 
com ilustrações de Rashin Kheiriyeh, e «O coração de alfaiate» (para os alunos do 1.º Ciclo), 
de Txabi Arnal, com ilustrações de Cecília Varela. 

Este segundo ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins-de-infância nos 
dias:
Dia 29 Novembro – Almeidinha e Vila Garcia 
Dia 30 Novembro – Tibaldinho e Lobelhe do Mato 
Dia 2 Dezembro – Chãs de Tavares e Matados 
Dia 6 Dezembro – Gandufe 
Dia 7 Dezembro – Fagilde e Oliveira 
Dia 9 Dezembro – Mesquitela e Contenças de Baixo 
Dia 13 Dezembro – Moimenta do Dão e Cubos 
Dia 14 Dezembro – Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato 

Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias: 
Dia 3 Janeiro – Fagilde e Tibaldinho 
Dia 4 Janeiro – Moimenta do Dão e Gandufe 
Dia 6 Janeiro – Santiago de Cassurrães 
Dia 10 Janeiro – Cunha Baixa e Mesquitela 
Dia 11 Janeiro – Chãs de Tavares e Abrunhosa à Velha 

Com o objectivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas sessões de 
leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas da Biblioteca Municipal 
às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. «Livros Sobre Rodas» é um projecto de 
itinerância que percorre todas as escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do 
concelho de Mangualde, com as histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para 
a efectiva implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objectivos desta iniciativa 
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal. 

É de relembrar que os livros já andam sobre rodas em Mangualde desde o passado dia 18 
de Outubro, com a realização do primeiro ciclo de visitas na Biblioteca Municipal e que vão 
continuar até ao final do ano lectivo: 17 de Janeiro a 29 de Fevereiro; 6 de Março a 18 de 
Abril; 24 de Abril a 8 de Junho e 12 a 27 de Junho. 
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Na rota da 3ª Invasão Francesa 

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no próximo dia 17 de Novembro, 
quinta-feira, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde 
e suas vítimas”. 

A cerimónia está marcada para as 18h00 e contará com a presença do edil mangualdense, 
João Azevedo. 

O livro, de autoria de Maria Antónia Lopes, retrata algumas das acções de vandalismo e as 
44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas tropas, aquando da 3ª invasão 
francesa às terras que compõem actualmente o concelho de Mangualde, em Setembro de 
1810.
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Mangualde: Autarquia promove acção de formação: “INTERVIR NAS 
DEPENDÊNCIAS”

Iniciativa insere-se no Eixo "Prevenir Comportamentos Aditivos", no âmbito do Plano 
de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde.

Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a Câmara Municipal de Mangualde, 
em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT (C.R.I.) de Viseu, iniciou, no 
passado dia 14, uma acção de formação subordinada ao tema “Intervir nas Dependências”. A 
iniciativa, com duração de 24 horas, termina a 6 de Dezembro.

Foto: DR 

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da 
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de 
Mangualde. 

Destinado aos profissionais (técnicos de serviço social, segurança social, auxiliares de 
educação, professores, entre outros) que lidam com esta problemática, este projecto decorre 
no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção 
"Prevenir Comportamentos Aditivos". 
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Acção de formação «Intervir nas Dependências» em Mangualde

Com o objectivo de prevenir comportamentos aditivos, a Câmara Municipal de Mangualde, 
em parceria com o Centro de Respostas Integradas-IDT (C.R.I.) de Viseu, iniciou, no 
passado dia 14, uma acção de formação subordinada ao tema “Intervir nas Dependências”. A 
iniciativa, com duração de 24 horas, termina a 6 de Dezembro. 

Na abertura do curso esteve presente Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da 
Câmara Municipal de Mangualde e Presidente do Conselho Local da Acção Social de 
Mangualde. 

Destinado aos profissionais (técnicos de serviço social, segurança social, auxiliares de 
educação, professores, entre outros) que lidam com esta problemática, este projecto decorre 
no âmbito do Plano de Acção 2011, da Rede Social de Mangualde, no Eixo de Intervenção 
“Prevenir Comportamentos Aditivos”.  
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Mangualde recebe congresso «(des)envolvimento das perturbações 
infanto-juvenis» - Abertas inscrições 

Parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e os 5 sentidos - Espaço de 
Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional. Dias 18 e 19 de Novembro, no 
Auditório da Biblioteca Municipal, com presença de Miguel Palha, Daniel 
Serrão, entre outros. 
Os 5 sentidos - Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional, com o 
apoio da Câmara Municipal de Mangualde, irá realizar o Congresso 
«(Des)Envolvimento Perturbações Infanto-Juvenis: do encaminhamento à 
intervenção», nos dias 18 e 19 de Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves. O encontro decorrerá entre as 9h00 e as 18h00 no dia 18 de 
Novembro e das 9h00 às 13h00 no dia 19. Serão abordados temas actuais 
relativos às diferentes perturbações do desenvolvimento, bem como estratégias de 
intervenção, por diferentes equipas técnicas da maioria dos hospitais nacionais. 
Estarão presentes na sessão de abertura do congresso João Azevedo, Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, um representante do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde, José Ramos Craveiro, Director Executivo ACES Dão 
Lafões III e Margarida Henriques, em representação do Instituto de Segurança 
Social de Viseu. 
No dia 18 serão abordados diversos temas no âmbito dos "Sinais de Alerta nas 
Perturbações do Desenvolvimento Infantil": «Défice Cognitivo», «P.E.A – 
Perturbação do Espectro do Autismo», «Perturbações da Conduta» e 
«ESSENCE», por Miguel Palha, «Perturbações da Aprendizagem» e 
«Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP)» por Paula Pires de Matos e 
«Perturbações da Linguagem» e «Síndrome Fetal Alcoólico», por Carolina Duarte. 
No âmbito das “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”, Daniel Serrão abordará «A 
Ética e os Desempenhos Pessoais», João Fonseca «A Empregabilidade dos 
Jovens com Necessidades Educativas Especiais», representante do IEFP «Apoios 
Sociais para Empregadores e Trabalhadores com Necessidades Educativas 
Especiais», Mário Pereira da Associação de Solidariedade Social de Lafões 
(ASSOL) a «Formação Profissional para jovens com Necessidades Educativas 
Especiais» e Margarida Henriques, do Instituto de Emprego e Solidariedade Social 
de Viseu as «Responsabilidades Sociais». 
Segue-se a conferência "Sinalização/Encaminhamento e Intervenção" - 
Divulgação de práticas clínicas por Ana Loureiro e Margarida Messias/Fernando 
Júlio, do Centro de saúde de Mangualde sob o tema “Que contributo do Centro de 
Saúde?”; Elisa Cardoso e Susana Gouveia, da Consulta de Desenvolvimento do 
Hospital S. Teotónio, em Viseu fazem uma “Breve análise casuística”, bem como 
Carolina Duarte, da Consulta de Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro, 
em Aveiro. Sofia Caetano, do Hospital S. João do Porto, aborda os “Pródromos da 
Esquizofrenia”. 
No âmbito da "Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento", Miguel 
Palha explicará como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento. No dia 19 cada participante poderá realizar dois 
Workshops no âmbito da "Intervenção: Da Teoria à Prática", entre os quais: 
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“Intervenção na perturbação da leitura e escrita”, por Fátima Trindade, 
“Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21”, por Ana Rita 
Pereira, “Intervenção na Discalculia”, por Sandra Silva, “Intervenção nas 
Perturbações do Espectro do Autismo”, por Raquel Nascimento, “Intervenção nos 
Métodos de Estudo”, por Ágata Monteiro e “Intervenção na Perturbação da 
Conduta/Bullying”, por Tatiana Louro da Bela. 
A inscrição é obrigatória e poderá ser efectuada na sede dos 5 Sentidos ou por e-
mail (Largo do Rossio, 64, 1º Andar – Mangualde; Tel. 232 617 400; 
mangualde.5sentidos@hotmail.com ).
O valor da inscrição reverterá totalmente para o projecto social «Formação e 
certificação laboral de jovens com Necessidades Educativas Especiais». 
Programa: 
18 de Novembro 
9h30 – Abertura do secretariado 
9h45 – Sessão de Abertura: 
· João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde (ou seu 
representante) 
· Representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde – Dr. Fernando 
Espinha 
· José Ramos Craveiro – Director Executivo ACES Dão Lafões III 
· Margarida Henriques – Instituto de Segurança Social de Viseu 
10h00 – Conferência: "Sinais de Alerta nas Perturbações do Desenvolvimento 
Infantil" 
· Défice Cognitivo, Miguel Palha – Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
· P.E.A – Perturbação do Espectro do Autismo, Miguel Palha Pediatra de 
Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento Diferenças 
· Perturbações da Aprendizagem, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, 
Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
Intervalo/ Coffee Break 
11h00
· Perturbações da Linguagem, Raquel Zenhas – Interna de Pediatra, Consulta de 
Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 
· Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP), Elsa Hipólito – Interna de Pediatra, 
Consulta
de Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 
· Perturbações da Conduta, Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 
Sentidos 
· Síndrome fetal alcoólico, Carolina Duarte Pediatra da consulta de 
Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 
· ESSENCE, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento 
Diferenças 
13h00 - Almoço 
14h30 - Conferência: “Perspectivas da Sociedade Inclusiva” 
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"A Ética e os Desempenhos Pessoais" 
Daniel Serrão – Médico. Professor jubilado da Universidade do Porto e Professor 
convidado do 
Instituto de Bioética da Universidade Católica. 
“A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades Educativas Especiais” 
João Fonseca – Pediatra de Desenvolvimento, Consulta de Desenvolvimento do 
Hospital S. 
Teotónio, Viseu. 
“Apoios Sociais para empregadores e trabalhadores com Necessidades 
Educativas Especiais” 
José Ambrósio - Representante do IEFP 
“Formação Profissional para jovens com Necessidades Educativas Especiais” 
Mário Pereira – Psicólogo Clínico, Director da ASSOL
“Responsabilidades sociais” 
Margarida Henriques - Instituto de Emprego e Solidariedade Social de Viseu 
Coffee Break 
16h00 – Conferência: "Sinalização / Encaminhamento e Intervenção" 
Divulgação de práticas clínicas 
· “Que contributo do Centro de Saúde?” 
Ana Loureiro; Margarida Messias; Fernando Júlio – Centro de saúde de 
Mangualde 
· “Breve análise casuística” 
Elisa Cardoso e Susana Gouveia – Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. 
Teotónio,
Viseu
Carolina Duarte – Pediatra da consulta de Desenvolvimento do Hospital Infante D. 
Pedro – 
Aveiro 
· “Pródromos da Esquizofrenia” 
Sofia Caetano – Interna de Psiquiatria - Hospital S. João do Porto 
17h00 – Conferência: "Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento" 
· Como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento? Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
18h00 – Encerramento dos trabalhos do dia com momento cultural 
Jantar Convívio 
19 de Novembro 
09h30 – Workshops: "Intervenção: Da Teoria à Prática" 
(dois Workshops à escolha com inscrição prévia) 
· Intervenção na perturbação da leitura e escrita 
Fátima Trindade – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro 
de
Desenvolvimento Diferenças 
· Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21 
Ana Rita Pereira – Psicóloga Clínica, Centro de Desenvolvimento Arco-Íris 
· Intervenção na Discalculia 
Sandra Silva - Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
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Desenvolvimento Diferenças 
· Intervenção nas Perturbações do Espectro do Autismo 
Raquel Nascimento - Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, 
Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
· Intervenção nos Métodos de Estudo 
Ágata Monteiro Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
· Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying 
Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 sentidos 
13h00 – Encerramento do Congresso

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

16-11-2011

Mangualde recebe congresso «(des)envolvimento das perturbações infanto-juvenis» - Abertas inscrições

Internet Nacional

Mangualde recebe congresso «(des)envolvimento das perturbações infanto-juvenis» - Abertas inscrições 16-11-2011 INTERNET

ID
:

38
90

38
0

4 de 4



Mangualde recebeu sessão de informação «PRIMEIROS 
SOCORROS» 

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção Social e 
Saúde, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro 
de Saúde de Mangualde, promoveu, na passada quinta-feira, dia 10 de Novembro, 
no Bairro da Nossa Senhora do Castelo, uma sessão de informação intitulada 
«Primeiros Socorros». Marcaram presença a Vereadora da Acção Social, Maria 
José Coelho, e pela UCC, o Enfermeiro Fernando Júlio, que orientou a sessão. 
Esta iniciativa teve por objectivo informar a população local sobre como agir em 
situações de emergência, aplicando uma série de procedimentos simples com o 
intuito de salvar vidas. 
Acidentes domésticos, ataques epilépticos, ataques cardíacos, queimaduras, 
hemorragias, picadas de insectos e mordeduras, foram alguns dos temas 
abordados. Os presentes foram também orientados sobre como fazer uma 
chamada correcta para o serviço de emergência 112. 
«Este tipo de acções pretendem não só informar, mas principalmente despertar 
sentimentos de interajuda e de cidadania na comunidade», diz fonte da autarquia. 
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Mangualde recebeu “Contrato Emprego-Inserção/ Contrato Emprego-
Inserção +” 

PROMOÇÃO DE EMPREGO - Acção de informação decorreu na passada 
sexta-feira em Mangualde 
Na passada sexta-feira, dia 11 de Novembro, pelas 10h00, no Auditório Municipal 
de Mangualde, realizou-se uma acção de informação subordinada ao tema 
“Contrato Emprego- Inserção/ Contrato Emprego-Inserção +”. A acção foi 
promovida pela Rede Social de Mangualde numa parceira entre o Núcleo Local de 
Inserção, a Câmara Municipal de Mangualde e o Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) - Centro de Emprego de Viseu. Para o efeito estiveram 
presentes a Vereadora da Acção Social, Maria José Coelho, e por parte do IEFP, 
Marta Rodrigues, Directora do Centro de Emprego de Viseu, e Fátima 
Salvador. 
O objectivo desta iniciativa foi sensibilizar as entidades colectivas, públicas ou 
privadas sem fins lucrativos a aderirem a este programa, pelos benefícios que o 
mesmo proporciona: promover a melhoria das competências socioprofissionais 
dos desempregados em geral e dos desempregados beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção; aproximando-os do mercado de trabalho, mantendo-os em 
contacto com outros trabalhadores e outras actividades. 
A acção insere-se no Eixo "Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", 
no âmbito do Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde. 
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Mangualde: Congresso (Des)Envolvimento Perturbações Infanto-Juvenis 

Parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e os 5 sentidos - Espaço de 
Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional

Os 5 sentidos - Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional, com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde, irá realizar o Congresso «(Des)Envolvimento Perturbações 
Infanto-Juvenis: do encaminhamento à intervenção», nos dias 18 e 19 de Novembro, no 
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O encontro decorrerá entre as 9h00 e 
as 18h00 no dia 18 de Novembro e das 9h00 às 13h00 no dia 19. Serão abordados temas 
actuais relativos às diferentes perturbações do desenvolvimento, bem como estratégias de 
intervenção, por diferentes equipas técnicas da maioria dos hospitais nacionais.

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ou 
seu representante, representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde, José Ramos 
Craveiro, Director Executivo ACES Dão Lafões III e Margarida Henriques, em representação 
do Instituto de Segurança Social de Viseu estarão presentes na sessão de abertura. 

No dia 18 serão abordados diversos temas no âmbito dos "Sinais de Alerta nas Perturbações 
do Desenvolvimento Infantil": «Défice Cognitivo», «P.E.A – Perturbação do Espectro do 
Autismo», «Perturbações da Conduta» e «ESSENCE», por Miguel Palha, «Perturbações da 
Aprendizagem» e «Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP)» por Paula Pires de Matos e 
«Perturbações da Linguagem» e «Síndrome Fetal Alcoólico», por Carolina Duarte. 

No âmbito das “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”, Daniel Serrão abordará «A Ética e os 
Desempenhos Pessoais», João Fonseca «A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades 
Educativas Especiais», representante do IEFP «Apoios Sociais para Empregadores e 
Trabalhadores com Necessidades Educativas Especiais», Mário Pereira da Associação de 
Solidariedade Social de Lafões (ASSOL) a «Formação Profissional para jovens com 
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Necessidades Educativas Especiais» e Margarida Henriques, do Instituto de Emprego e 
Solidariedade Social de Viseu as «Responsabilidades Sociais». 

Segue-se a conferência "Sinalização/Encaminhamento e Intervenção" - Divulgação de 
práticas clínicas por Ana Loureiro e Margarida Messias/Fernando Júlio, do Centro de saúde 
de Mangualde sob o tema “Que contributo do Centro de Saúde?”; Elisa Cardoso e Susana 
Gouveia, da Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, em Viseu fazem uma 
“Breve análise casuística”, bem como Carolina Duarte, da Consulta de Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Sofia Caetano, do Hospital S. João do Porto, aborda os 
“Pródromos da Esquizofrenia”. 

No âmbito da "Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento", Miguel Palha 
explicará como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento. 

No dia 19 cada participante poderá realizar dois Workshops no âmbito da "Intervenção: Da 
Teoria à Prática", entre os quais: “Intervenção na perturbação da leitura e escrita”, por Fátima 
Trindade, “Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21”, por Ana Rita 
Pereira, “Intervenção na Discalculia”, por Sandra Silva, “Intervenção nas Perturbações do 
Espectro do Autismo”, por Raquel Nascimento, “Intervenção nos Métodos de Estudo”, por 
Ágata Monteiro e “Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying”, por Tatiana Louro da 
Bela.

A inscrição é obrigatória e poderá ser efectuada na sede dos 5 Sentidos ou por e-mail (Largo 
do Rossio, 64, 1º Andar – Mangualde; Tel. 232 617 400; 
mangualde.5sentidos@hotmail.com). O valor da inscrição é de 15€ (para inscrições 
efectuadas até 11 de Novembro) e de 20€ (a partir de 11 de Novembro), que reverterá 
totalmente para o projecto social «Formação e certificação laboral de jovens com 
Necessidades Educativas Especiais». 

O jantar convívio terá um custo de 10 euros. 
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Mangualde recebe lançamento do livro: “Na rota da 3ª invasão 
francesa: o concelho de Mangualde e suas vítimas” 

No dia 17 de Novembro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Com 
a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e 
de Maria Antónia Lopes, autora do livro e docente da Universidade de Coimbra 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no próximo dia 17 de 
Novembro, quinta-feira, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o 
concelho de Mangualde e suas vítimas”. A cerimónia está marcada para as 18h00 
e contará com a presença do edil mangualdense, João Azevedo. 
O livro, de autoria de Maria Antónia Lopes, retracta algumas das acções de 
vandalismo e as 44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas 
tropas, aquando da 3ª invasão francesa às terras que compõe actualmente o 
concelho de Mangualde, em Setembro de 1810. 
Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, 
Maria Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma 
Universidade, investigadora integrada do Centro de História da Sociedade e da 
Cultura de Coimbra e colaboradora do Centro de Estudos de História Religiosa da 
Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Com várias obras e artigos 
publicados, a sua área de investigação é a história social de Portugal nos séculos 
XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos pobres, das 
políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada.
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Mangualde recebeu sessão de informação «Migração para a televisão 
digital terrestre» 

Sessão de esclarecimento decorreu na passada semana no Auditório da 
Câmara Municipal de Mangualde 
Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a DECO-Associação 
Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, desmistificou o processo de 
mudança de sinal de televisão e informou que a emissão digital analógica em 
Mangualde será desligada a 12 de Janeiro de 2012.
De forma a esclarecer todos os mangualdenses sobre a mudança de sinal de 
televisão, realizou-se na passada quinta-feira, dia 10 de Novembro, uma sessão 
de esclarecimento sobre a «Migração para a Televisão Digital Terrestre». A 
iniciativa, organizada pela autarquia mangualdense, através do Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor, em parceria com a DECO - Associação 
Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, teve lugar no Auditório da 
Câmara Municipal, pelas 18h00. Marcaram presença a Vereadora para a Acção 
Social, Maria José Coelho, o Vereador para as Novas Tecnologias, João Lopes e 
André Neves da DECO. 
Esta acção teve como objectivo informar a população sobre as alterações que 
estão a decorrer no âmbito da Televisão Digital Terrestre, e sobre o processo de 
transição para a mesma, esclarecendo dúvidas, mas principalmente, garantir a 
protecção dos direitos do consumidor e dos seus interesses económicos. 
Além da população em geral, a sessão dirigiu-se a presidentes de junta de 
freguesia e a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. 
Em Mangualde, a emissão digital analógica será desligada a 12 de Janeiro de 
2012. Com a TDT os consumidores continuam a assistir aos quatro canais (RTP1, 
RTP2, SIC e TVI) de forma gratuita, não tendo que subscrever serviços de 
televisão paga. O primeiro passo é saber se está numa Zona TDT, de recepção 
directa ou de recepção por satélite DTH, ligando grátis 800 200 838. Nas zonas 
com cobertura terrestre basta ter a antena actual e TV compatível com a norma 
(MPEG4). Apenas nos casos em que a TV não esteja apta a receber TDT, é que 

é necessário adquirir um descodificador. 
Para além disso, existe a possibilidade de comparticipação de 50% do valor do 
equipamento no máximo de 22€, nas seguintes situações: Portadores de 
deficiência (igual ou superior a 60%); Beneficiários do RSI; Reformados ou 
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Pensionistas com rendimento inferior a 500€ mensais; Instituições de Carácter 
Social e Sem fins lucrativos. 
Para solicitar a comparticipação os interessados deverão preencher o formulário 
disponível em http://tdt.telecom.pt, nas Lojas PT ou no CIAC de Mangualde. 
Contactos úteis: 
Linha de Apoio (chamada gratuita): 800 200 838 
www.deco.proteste.pt 
CIAC Mangualde: 232 619 880/ consumidor@cmmangualde.pt
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Mangualde: «MINAS DA CUNHA BAIXA: PASSADO E PRESENTE» 

De 9 a 28 de Novembro, em Mangualde, no âmbito da requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa

A Câmara Municipal de Mangualde, através do 
Arquivo Municipal e em parceria com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., 
no âmbito da requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito 
uma mostra de espólio e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente», 
de 9 a 29 do corrente mês de Novembro, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves. 

Com o mesmo fim, realizou-se, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no auditório 
do mesmo local, que contou com as intervenções de José Ribeiro Baltazar e António 
Guimas, que deram uma visão histórica da prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui 
Pinto que abordou o tema da requalificação ambiental. 

A entrada é livre. 

Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário:

Segunda-feira – 14h00 às 19h00 

Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 

Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
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Promoção de emprego em Mangualde 

Na passada sexta-feira, dia 11 de Novembro, pelas 10h00, no Auditório Municipal de 
Mangualde, realizou-se uma acção de informação subordinada ao tema “Contrato Emprego-
Inserção/ Contrato Emprego-Inserção +”. A acção foi promovida pela Rede Social de 
Mangualde numa parceira entre o Núcleo Local de Inserção, a Câmara Municipal de 
Mangualde e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Centro de Emprego 
de Viseu. Para o efeito estiveram presentes a Vereadora da Acção Social, Maria José 
Coelho, e por parte do IEFP, Marta Rodrigues, Directora do Centro de Emprego de Viseu, e 
Fátima Salvador. 

O objectivo desta iniciativa foi sensibilizar as entidades colectivas, públicas ou privadas sem 
fins lucrativos a aderirem a este programa, pelos benefícios que o mesmo proporciona: 
promover a melhoria das competências socioprofissionais dos desempregados em geral e 
dos desempregados beneficiários do Rendimento Social de Inserção; aproximando-os do 
mercado de trabalho, mantendo-os em contacto com outros trabalhadores e outras 
actividades. 

A acção insere-se no Eixo “Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo”, no âmbito 
do Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde. 
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«Migração para a Televisão Digital Terrestre» em Mangualde 

 De forma a esclarecer todos os mangualdenses sobre a mudança de sinal de televisão, 
realizou-se na passada quinta-feira, dia 10 de Novembro, uma sessão de esclarecimento 
sobre a «Migração para a Televisão Digital Terrestre». A iniciativa, organizada pela autarquia 
mangualdense, através do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, em parceria 
com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, teve lugar no 
Auditório da Câmara Municipal, pelas 18h00. Marcaram presença a Vereadora para a Acção 
Social, Maria José Coelho, o Vereador para as Novas Tecnologias, João Lopes e André 
Neves da DECO. 

Esta acção teve como objectivo informar a população sobre as alterações que estão a 
decorrer no âmbito da Televisão Digital Terrestre, e sobre o processo de transição para a 
mesma, esclarecendo dúvidas, mas principalmente, garantir a protecção dos direitos do 
consumidor e dos seus interesses económicos. 

Além da população em geral, a sessão dirigiu-se a presidentes de junta de freguesia e a 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. Aqui ficam algumas 
dicas úteis apresentadas nesta secção:    

·  A emissão digital analógica em Mangualde será desligada a 12 de Janeiro de 2012 

·Com a TDT os consumidores continuam a assistir aos quatro canais (RTP1, RTP2, SIC e 
TVI) de forma gratuita, não tendo que subscrever serviços de televisão paga 

·         O primeiro passo é saber se está numa Zona TDT, de recepção directa ou de 
recepção por satélite DTH, ligando grátis 800 200 838 
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·         Nas zonas com cobertura terrestre basta ter: a antena actual e TV compatível com a 
norma (MPEG4) 

·         Apenas nos casos em que a TV não esteja apta a receber TDT, é que é necessário 
adquirir um descodificador 

·         Existe a possibilidade de comparticipação de 50% do valor do equipamento no máximo 
de 22€, nas seguintes situações: 

o   Portadores de deficiência (igual ou superior a 60%)o    Beneficiários do RSIo   
Reformados ou Pensionistas com rendimento inferior a 500€ mensaiso   Instituições de 
Carácter Social e Sem fins lucrativos 

Para solicitar a comparticipação deverá preencher formulário disponível em 
http://tdt.telecom.pt, nas Lojas PT ou no CIAC de Mangualde.  

Contactos úteis: 

Linha de Apoio (chamada gratuita): 800 200 838www.deco.proteste.pt CIAC Mangualde: 232 
619 880/ consumidor@cmmangualde.pt
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“Aldeias do Mondego” promoveu mais uma reunião com as quatro câmaras  
«É necessário e urgente que os municípios desenvolvam um plano de 
actividades para a área da Barragem de Girabolhos»

Girabolhos aguarda com expectativa construção da barragem 

A Associação “Aldeias do Mondego” promoveu no mês passado 
mais uma reunião com o municípios que serão abrangidos pelas 
barragens do Aproveitamento Hidroeléctrico de Girabolhos. O 
encontro decorreu na Câmara de Seia, no dia 6 de Outubro, e 
contou com as presenças de Jorge Brito (vereador na Câmara 

de Seia), Joaquim Patrício (vice-Presidente da Câmara de Mangualde), Hélder Almeida, 
(representante da Câmara de Gouveia) e por Jorge Abrantes e Ana Maria Correia, dirigentes 
da Aldeias do Mondego – Associação de Desenvolvimento. 
De acordo com a Associação, esta quinta reunião «foi profícua ao permitir, por um lado, que 
os municípios, nos quais se desenvolve a Barragem de Girabolhos, afirmassem laços de 
conjugação de intenções e interesses» e, por outro lado, que os representantes autárquicos 
«informassem sobre o que pretendem para a área das Aldeias do Mondego (e entenda-se 
esta como toda a orla ribeirinha das barragens, de Paranhos/Senhorim a Abrunhosa-a-
Velha/Arcozelo)». Segundo os dirigentes, foram colocadas algumas questões, que na óptica 
da Aldeias do Mondego «são de extrema importância para as populações, nomeadamente: 
energia mais barata para as populações da área da Barragem; fomento turístico nas Aldeias 
do Mondego; ligações rodoviárias decorrentes da Barragem de Girabolhos; realização de um 
filme sobre o Mondego, para memória futura; plano de actividades para a área da Barragem; 
Câmaras como promotores de atividades económicas nos concelhos; e integrar na disciplna 
de Estudo do Meio do Ensino Básico 1º Ciclo, nas escolas onde estudam alunos das Aldeias 
do Mondego, um trabalho que abordasse a construção das barragens e as implicações 
dessa construção». 

Municípios cautelosos 

Em resposta a estas questões, os representantes dos municípios, de acordo com um 
comunicado da Aldeias do Mondego, «mostraram grande cautela e sobretudo algum 
retraimento, mencionando sobretudo o estado embrionário do projecto e a indefinição das 
actividades a permitir nas albufeiras, dependendentes do futuro Plano de Ordenamento da 
Albufeira (POA)». 
A Aldeias do Mondego, que visa implementar o progresso nas aldeias que vão suster a 
barragem, muitas delas quase despovoadas, «ficou inconformada com a letargia e recusa 
dos municípios». Pretendia, pelo menos, «que os municípios previssem, se não todas, pelo 
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menos algumas medidas nos campos abordados». «Tiveram opinião negativa», por parte 
das Câmaras, as questões: «energia mais barata, por considerarem que a Entidade 
Reguladora de Serviços Electricos não permitiria tal pretensão; o fomento turístico, por o tipo 
de turismo pretendido para as Aldeias do Mondego não se enquadrar nos interesses da 
Câmara de Seia (os restantes municípios não tomaram posição); as ligações rodoviárias a 
construir são apenas as que constam do projecto da Endesa, não estando prevista qualquer 
outra via (que permita uma ligação Mangualde-Seia); a realização de um filme sobre o 
Mondego; as Câmaras funcionarem como dinamizadoras de atividades económicas». 
No que respeita aos trabalhos a realizar pelas crianças da escolas do 1º Ciclo, as Câmaras 
tiveram opinião diversa. Seia «não considerou válida a proposta por o plano curricular do 
presente ano lectivo já estar em execução e existir um trabalho na área das energias»; 
Gouveia iria ver junto dos serviços e Mangualde não levantou qualquer objecção, 
disponibilizando transporte para visita ao local da barragem, desde que autorizado pelo 
Director do Agrupamento de Escolas em que as crianças se inserem. 
A realização conjunta de um Plano de Actividades, matéria que a Aldeias do Mondego 
considera muito importante, «foi considerada extemporânea». «É fundamental tirar partido da 
barragem e do espelho de água que vai abarcar uma área extensa. O turismo é 
importantíssimo para o desenvolvimento da zona. É necessário, e urgente, que os quatro 
municípios desenvolvam um plano de actividades para a área da Barragem, nomeadamente, 
que indiquem os locais onde poderão ser implantados equipamentos públicos, actuando 
activamente na definição do POA». 

Associação não se conforma com a «inércia» das câmaras 

Recorde-se que para a zona das albufeiras a Aldeias do Mondego propôs um Parque de 
Desportos, um Parque de Energias, uma Praia Fluvial, uma Marina e um Cais de Pesca. 
Refere ainda no comunicado que «é necessário estarmos mais à frente. Não basta 
esperarmos pelo Plano de Ordenamento da Albufeira, o qual pode nada prever para o 
desenvolvimento da área. O futuro está nas nossas mãos, não podemos conformar-nos com 
a inércia». 
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Congresso sobre perturbações Infanto-Juvenis em Mangualde

Os 5 sentidos – Espaço de Intervenção e Reabilitação 
Psicoeducacional, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, irá realizar o Congresso 
«(Des)Envolvimento Perturbações Infanto-Juvenis: do encaminhamento à intervenção», nos 
dias 18 e 19 de Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O 
encontro decorrerá entre as 9h00 e as 18h00 no dia 18 de Novembro e das 9h00 às 13h00 
no dia 19. Serão abordados temas actuais relativos às diferentes perturbações do 
desenvolvimento, bem como estratégias de intervenção, por diferentes equipas técnicas da 
maioria dos hospitais nacionais. 

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ou seu representante, 
representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde, José Ramos Craveiro, Director 
Executivo ACES Dão Lafões III e Margarida Henriques, em representação do Instituto de 
Segurança Social de Viseu estarão presentes na sessão de abertura. 

No dia 18 serão abordados diversos temas no âmbito dos “Sinais de Alerta nas Perturbações 
do Desenvolvimento Infantil”: «Défice Cognitivo», «P.E.A – Perturbação do Espectro do 
Autismo», «Perturbações da Conduta» e «ESSENCE», por Miguel Palha, «Perturbações da 
Aprendizagem» e «Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP)» por Paula Pires de Matos e 
«Perturbações da Linguagem» e «Síndrome Fetal Alcoólico», por Carolina Duarte. 

No âmbito das “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”, Daniel Serrão abordará «A Ética e os 
Desempenhos Pessoais», João Fonseca «A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades 
Educativas Especiais», representante do IEFP «Apoios Sociais para Empregadores e 
Trabalhadores com Necessidades Educativas Especiais», Mário Pereira da Associação de 
Solidariedade Social de Lafões (ASSOL) a «Formação Profissional para jovens com 
Necessidades Educativas Especiais» e Margarida Henriques, do Instituto de Emprego e 
Solidariedade Social de Viseu as «Responsabilidades Sociais». 

Segue-se a conferência “Sinalização/Encaminhamento e Intervenção” – Divulgação de 
práticas clínicas por Ana Loureiro e Margarida Messias/Fernando Júlio, do Centro de saúde 
de Mangualde sob o tema “Que contributo do Centro de Saúde?”; Elisa Cardoso e Susana 
Gouveia, da Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, em Viseu fazem uma 
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“Breve análise casuística”, bem como Carolina Duarte, da Consulta de Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Sofia Caetano, do Hospital S. João do Porto, aborda os 
“Pródromos da Esquizofrenia”. 

No âmbito da “Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento”, Miguel Palha 
explicará como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento. 

No dia 19 cada participante poderá realizar dois Workshops no âmbito da “Intervenção: Da 
Teoria à Prática”, entre os quais: “Intervenção na perturbação da leitura e escrita”, por Fátima 
Trindade, “Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21”, por Ana Rita 
Pereira, “Intervenção na Discalculia”, por Sandra Silva, “Intervenção nas Perturbações do 
Espectro do Autismo”, por Raquel Nascimento, “Intervenção nos Métodos de Estudo”, por 
Ágata Monteiro e “Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying”, por Tatiana Louro da 
Bela.

A inscrição é obrigatória e poderá ser efectuada na sede dos 5 Sentidos ou por e-mail (Largo 
do Rossio, 64, 1º Andar – Mangualde; Tel. 232 617 400; 
mangualde.5sentidos@hotmail.com). O valor da inscrição é de 15€ (para inscrições 
efectuadas até 11 de Novembro) e de 20€ (a partir de 11 de Novembro), que reverterá 
totalmente para o projecto social «Formação e certificação laboral de jovens com 
Necessidades Educativas Especiais». O jantar convívio terá um custo de 10 euros. 
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Acção de informação sobre emprego em Mangualde

Na passada sexta-feira, dia 11 de Novembro, pelas 10h00, no Auditório 
Municipal de Mangualde, realizou-se uma acção de informação subordinada ao tema 
“Contrato Emprego-Inserção/ Contrato Emprego-Inserção +”. A acção foi promovida pela 
Rede Social de Mangualde numa parceira entre o Núcleo Local de Inserção, a Câmara 
Municipal de Mangualde e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Centro 
de Emprego de Viseu. Para o efeito estiveram presentes a Vereadora da Acção Social, Maria 
José Coelho, e por parte do IEFP, Marta Rodrigues, Directora do Centro de Emprego de 
Viseu, e Fátima Salvador. 

O objectivo desta iniciativa foi sensibilizar as entidades colectivas, públicas ou privadas sem 
fins lucrativos a aderirem a este programa, pelos benefícios que o mesmo proporciona: 
promover a melhoria das competências socioprofissionais dos desempregados em geral e 
dos desempregados beneficiários do Rendimento Social de Inserção; aproximando-os do 
mercado de trabalho, mantendo-os em contacto com outros trabalhadores e outras 
actividades. 

A acção insere-se no Eixo “Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo”, no âmbito 
do Plano de Acção 2011 da Rede Social de Mangualde. 
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Informação sobre «Primeiros Socorros» em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Gabinete de Acção 
Social e Saúde, em parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Centro 
de Saúde de Mangualde, promoveu, na passada quinta-feira, dia 10 de Novembro, no Bairro 
da N.ª Sr.ª do Castelo, uma sessão de informação intitulada «Primeiros Socorros». Marcaram 
presença a Vereadora da Acção Social, Maria José Coelho, e pela UCC, o Enfermeiro 
Fernando Júlio, que orientou a sessão. 

Esta iniciativa teve por objectivo informar a população local sobre como agir em situações de 
emergência, aplicando uma série de procedimentos simples com o intuito de salvar vidas. 
Acidentes domésticos, ataques epilépticos, ataques cardíacos, queimaduras, hemorragias, 
picadas de insectos e mordeduras, foram alguns dos temas abordados. Os presentes foram 
também orientados sobre como fazer uma chamada correcta para o serviço de emergência 
112.

Este tipo de acções pretendem não só informar, mas principalmente despertar sentimentos 
de interajuda e de cidadania na comunidade.  
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Migração para a Televisão Digital Terrestre explicada em Mangualde

De forma a esclarecer todos os mangualdenses sobre a mudança de sinal de televisão, 
realizou-se na passada quinta-feira, dia 10 de Novembro, uma sessão de esclarecimento 
sobre a «Migração para a Televisão Digital Terrestre». A iniciativa, organizada pela autarquia 
mangualdense, através do Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, em parceria 
com a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, teve lugar no 
Auditório da Câmara Municipal, pelas 18h00. Marcaram presença a Vereadora para a Acção 
Social, Maria José Coelho, o Vereador para as Novas Tecnologias, João Lopes e André 
Neves da DECO. 

Esta acção teve como objectivo informar a população sobre as alterações que estão a 
decorrer no âmbito da Televisão Digital Terrestre, e sobre o processo de transição para a 
mesma, esclarecendo dúvidas, mas principalmente, garantir a protecção dos direitos do 
consumidor e dos seus interesses económicos. 

Além da população em geral, a sessão dirigiu-se a presidentes de junta de freguesia e a 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. 

Aqui ficam algumas dicas úteis apresentadas nesta secção:
A emissão digital analógica em Mangualde será desligada a 12 de Janeiro de 2012 
Com a TDT os consumidores continuam a assistir aos quatro canais (RTP1, RTP2, SIC e 
TVI) de forma gratuita, não tendo que subscrever serviços de televisão paga 
O primeiro passo é saber se está numa Zona TDT, de recepção directa ou de recepção por 
satélite DTH, ligando grátis 800 200 838  
Nas zonas com cobertura terrestre basta ter: a antena actual e TV compatível com a norma 
(MPEG4) 
Apenas nos casos em que a TV não esteja apta a receber TDT, é que é necessário adquirir 
um descodificador 

Existe a possibilidade de comparticipação de 50% do valor do equipamento no máximo de 
22€, nas seguintes situações:
Portadores de deficiência (igual ou superior a 60%) 
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Beneficiários do RSI 
Reformados ou Pensionistas com rendimento inferior a 500€ mensais 
Instituições de Carácter Social e Sem fins lucrativos 

Para solicitar a comparticipação deverá preencher formulário disponível em 
http://tdt.telecom.pt/, nas Lojas PT ou no CIAC de Mangualde. 

Contactos úteis: 
Linha de Apoio (chamada gratuita): 800 200 838 
http://www.deco.proteste.pt/dvd-tv-som/televisores-e-tdt-s619951.htm Mangualde: 232 619 
880/ consumidor@cmmangualde.pt
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«Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente» em Mangualde 

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria com a EDM 
– Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma mostra de espólio tecnológico e 
documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente». A exposição arrancou no 
dia 9 e permanecerá até dia 28, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Com o 
mesmo fim, realizou-se anteontem, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no 
auditório do mesmo local, que contou com as intervenções de António Guimas, que deu uma 
visão histórica da prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que abordou o 
tema da requalificação ambiental.A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, 
sucede e integra outras empresas, numa linhagem que compreende a Companhia 
Portuguesa de Radium, a Junta de Energia Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo 
herdeira e detentora de significativo acervo patrimonial histórico, com larga predominância de 
acervo documental, que a EDM tem preservado e procurado organizar, classificar e divulgar. 

Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 

Segunda-feira – 14h00 às 19h00 

Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 

Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
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«MINAS DA CUNHA BAIXA: PASSADO E PRESENTE» 

Colocado por Noticias em Novembro 14, 2011 0 Comentários

Mostra patente até 28 de Novembro, no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria com a EDM 
– Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma mostra de espólio tecnológico e 
documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente». A exposição arrancou 
anteontem (dia 9) e permanecerá até dia 28, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves. 

Com o mesmo fim, realizou-se anteontem, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no 
auditório do mesmo local, que contou com as intervenções de António Guimas, que deu uma 
visão histórica da prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que abordou o 
tema da requalificação ambiental. 

A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, sucede e integra outras empresas, 
numa linhagem que compreende a Companhia Portuguesa de Radium, a Junta de Energia 
Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo herdeira e detentora de significativo acervo 
patrimonial histórico, com larga predominância de acervo documental, que a EDM tem 
preservado e procurado organizar, classificar e divulgar. 

Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 

Segunda-feira – 14h00 às 19h00 

Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 

Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
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Mostra sobre minas da Cunha Baixa patente em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em 
parceria com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma mostra de 
espólio tecnológico e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente». A 
exposição arrancou no dia 09 e permanecerá até dia 28 de Novembro, no átrio da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 

Com o mesmo fim, realizou-se no dia 09 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no 
auditório do mesmo local, que contou com as intervenções de António Guimas, que deu uma 
visão histórica da prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que abordou o 
tema da requalificação ambiental. 

A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, sucede e integra outras empresas, 
numa linhagem que compreende a Companhia Portuguesa de Radium, a Junta de Energia 
Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo herdeira e detentora de significativo acervo 
patrimonial histórico, com larga predominância de acervo documental, que a EDM tem 
preservado e procurado organizar, classificar e divulgar. 

Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
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Mangualde recebeu palestra «MINAS DA CUNHA BAIXA: PASSADO 
E PRESENTE» 

Mostra patente até 28 de Novembro, no âmbito da requalificação ambiental 
da antiga área mineira da Cunha Baixa 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria 
com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma 
mostra de espólio tecnológico e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: 
Passado e Presente». A exposição arrancou anteontem (dia 9) e permanecerá até 
dia 28, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Com o mesmo fim, realizou-se anteontem, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma 
palestra no auditório do mesmo local, que contou com as intervenções de António 
Guimas, que deu uma visão histórica da prospecção e exploração mineira de 
urânio, e Rui Pinto que abordou o tema da requalificação ambiental. 
A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, sucede e integra outras 
empresas, numa linhagem que compreende a Companhia Portuguesa de Radium, 
a Junta de Energia Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo herdeira e 
detentora de significativo acervo patrimonial histórico, com larga predominância de 
acervo documental, que a EDM tem preservado e procurado organizar, classificar 
e divulgar. 
Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
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Congresso (Des)Envolvimento Perturbações Infanto-Juvenis em 
Mangualde 

Os 5 sentidos – Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional, com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde, irá realizar o Congresso «(Des)Envolvimento Perturbações 
Infanto-Juvenis: do encaminhamento à intervenção», nos dias 18 e 19 de Novembro, no 
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O encontro decorrerá entre as 9h00 e 
as 18h00 no dia 18 de Novembro e das 9h00 às 13h00 no dia 19. Serão abordados temas 
actuais relativos às diferentes perturbações do desenvolvimento, bem como estratégias de 
intervenção, por diferentes equipas técnicas da maioria dos hospitais nacionais. 

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ou seu representante, 
representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde, José Ramos Craveiro, Director 
Executivo ACES Dão Lafões III e Margarida Henriques, em representação do Instituto de 
Segurança Social de Viseu estarão presentes na sessão de abertura. 

No dia 18 serão abordados diversos temas no âmbito dos “Sinais de Alerta nas Perturbações 
do Desenvolvimento Infantil”: «Défice Cognitivo», «P.E.A – Perturbação do Espectro do 
Autismo», «Perturbações da Conduta» e «ESSENCE», por Miguel Palha, «Perturbações da 
Aprendizagem» e «Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP)» por Paula Pires de Matos e 
«Perturbações da Linguagem» e «Síndrome Fetal Alcoólico», por Carolina Duarte. 

No âmbito das “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”, Daniel Serrão abordará «A Ética e os 
Desempenhos Pessoais», João Fonseca «A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades 
Educativas Especiais», representante do IEFP «Apoios Sociais para Empregadores e 
Trabalhadores com Necessidades Educativas Especiais», Mário Pereira da Associação de 
Solidariedade Social de Lafões (ASSOL) a «Formação Profissional para jovens com 
Necessidades Educativas Especiais» e Margarida Henriques, do Instituto de Emprego e 
Solidariedade Social de Viseu as «Responsabilidades Sociais». 

Segue-se a conferência “Sinalização/Encaminhamento e Intervenção” – Divulgação de 
práticas clínicas por Ana Loureiro e Margarida Messias/Fernando Júlio, do Centro de saúde 
de Mangualde sob o tema “Que contributo do Centro de Saúde?”; Elisa Cardoso e Susana 
Gouveia, da Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, em Viseu fazem uma 
“Breve análise casuística”, bem como Carolina Duarte, da Consulta de Desenvolvimento do 
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Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Sofia Caetano, do Hospital S. João do Porto, aborda os 
“Pródromos da Esquizofrenia”. 

No âmbito da “Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento”, Miguel Palha 
explicará como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento. 

No dia 19 cada participante poderá realizar dois Workshops no âmbito da “Intervenção: Da 
Teoria à Prática”, entre os quais: “Intervenção na perturbação da leitura e escrita”, por Fátima 
Trindade, “Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21”, por Ana Rita 
Pereira, “Intervenção na Discalculia”, por Sandra Silva, “Intervenção nas Perturbações do 
Espectro do Autismo”, por Raquel Nascimento, “Intervenção nos Métodos de Estudo”, por 
Ágata Monteiro e “Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying”, por Tatiana Louro da 
Bela.

A inscrição é obrigatória e poderá ser efectuada na sede dos 5 Sentidos ou por e-mail (Largo 
do Rossio, 64, 1º Andar – Mangualde; Tel. 232 617 400; 
mangualde.5sentidos@hotmail.com). O valor da inscrição é de 15€ (para inscrições 
efectuadas até 11 de Novembro) e de 20€ (a partir de 11 de Novembro), que reverterá 
totalmente para o projecto social «Formação e certificação laboral de jovens com 
Necessidades Educativas Especiais». O jantar convívio terá um custo de 10 euros. 

Programa:

18 de Novembro 

9h30 – Abertura do secretariado 

9h45 – Sessão de Abertura: 

João Azevedo – Presidente da Câmara Municipal de Mangualde (ou seu 
representante)  
Representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde – Dr. Fernando Espinha  
José Ramos Craveiro – Director Executivo ACES Dão Lafões III  
Margarida Henriques – Instituto de Segurança Social de Viseu  
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10h00 – Conferência: “Sinais de Alerta nas Perturbações do Desenvolvimento Infantil” 

Défice Cognitivo, Miguel Palha – Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças  
P.E.A – Perturbação do Espectro do Autismo, Miguel Palha Pediatra de 
Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento Diferenças  
Perturbações da Aprendizagem, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro 
de Desenvolvimento Diferenças  

Intervalo/ Coffee Break 

11h00

Perturbações da Linguagem, Raquel  Zenhas – Interna de Pediatra, Consulta de 
Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro  
Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP), Elsa Hipólito – Interna de Pediatra, 
Consulta de Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro  
Perturbações da Conduta, Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 Sentidos  
Síndrome fetal alcoólico, Carolina Duarte Pediatra da consulta de Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro – Aveiro  
ESSENCE, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento 
Diferenças  

13h00 – Almoço 

14h30 – Conferência: “Perspectivas da Sociedade Inclusiva” 

“A Ética e os Desempenhos Pessoais” 

Daniel Serrão – Médico. Professor jubilado da Universidade do Porto e Professor convidado 
do Instituto de Bioética da Universidade Católica. 

“A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades Educativas Especiais” 

João Fonseca – Pediatra de Desenvolvimento, Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. 
Teotónio, Viseu. 
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“Apoios Sociais para empregadores e trabalhadores com Necessidades Educativas 
Especiais” 

José Ambrósio – Representante do IEFP 

“Formação Profissional para jovens com Necessidades Educativas Especiais” 

Mário Pereira – Psicólogo Clínico, Director da ASSOL 

“Responsabilidades sociais” 

Margarida Henriques – Instituto de Emprego e Solidariedade Social de Viseu 

Coffee Break 

16h00 – Conferência: “Sinalização / Encaminhamento e Intervenção” 

Divulgação de práticas clínicas 

“Que contributo do Centro de Saúde?”  

Ana Loureiro; Margarida Messias; Fernando Júlio – Centro de saúde de Mangualde 

“Breve análise casuística”  

Elisa Cardoso e Susana Gouveia – Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, 
Viseu

Carolina Duarte – Pediatra da consulta de Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – 
Aveiro 

 “Pródromos da Esquizofrenia”  
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Sofia Caetano – Interna de Psiquiatria – Hospital S. João do Porto 

17h00 – Conferência: “Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento” 

Como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento? Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças  

18h00 – Encerramento dos trabalhos do dia com momento cultural 

Jantar Convívio 

19 de Novembro 

09h30 – Workshops: “Intervenção: Da Teoria à Prática” 

(dois Workshops à escolha com inscrição prévia) 

 Intervenção na perturbação da leitura e escrita  

Fátima Trindade – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 

 Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21  

Ana Rita Pereira – Psicóloga Clínica, Centro de Desenvolvimento Arco-Íris 

 Intervenção na Discalculia  

Sandra Silva – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 

Intervenção nas Perturbações do Espectro do Autismo  
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Raquel Nascimento – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 

Intervenção nos Métodos de Estudo  

Ágata Monteiro Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 

 Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying

Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 sentidos 

13h00 – Encerramento do Congresso 
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MANGUALDE: Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional  
Posted on 11/11/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e os 5 
sentidos - Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional 

CONGRESSO (DES)ENVOLVIMENTO PERTURBAÇÕES INFANTO-JUVENIS 
Dias 18 e 19 de Novembro, no Auditório da Biblioteca Municipal, com presença de Miguel 
Palha, Daniel Serrão, entre outros. 

Os 5 sentidos - Espaço de Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional, com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde, irá realizar o Congresso «(Des)Envolvimento Perturbações 
Infanto-Juvenis: do encaminhamento à intervenção», nos dias 18 e 19 de Novembro, no 
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O encontro decorrerá entre as 9h00 e 
as 18h00 no dia 18 de Novembro e das 9h00 às 13h00 no dia 19. Serão abordados temas 
actuais relativos às diferentes perturbações do desenvolvimento, bem como estratégias de 
intervenção, por diferentes equipas técnicas da maioria dos hospitais nacionais. 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, ou seu representante, 
representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde, José Ramos Craveiro, Director 
Executivo ACES Dão Lafões III e Margarida Henriques, em representação do Instituto de 
Segurança Social de Viseu estarão presentes na sessão de abertura. 

No dia 18 serão abordados diversos temas no âmbito dos "Sinais de Alerta nas Perturbações 
do Desenvolvimento Infantil": «Défice Cognitivo», «P.E.A – Perturbação do Espectro do 
Autismo», «Perturbações da Conduta» e «ESSENCE», por Miguel Palha, «Perturbações da 
Aprendizagem» e «Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP)» por Paula Pires de Matos e 
«Perturbações da Linguagem» e «Síndrome Fetal Alcoólico», por Carolina Duarte.  

No âmbito das “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”, Daniel Serrão abordará «A Ética e os 
Desempenhos Pessoais», João Fonseca «A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades 
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Educativas Especiais», representante do IEFP «Apoios Sociais para Empregadores e 
Trabalhadores com Necessidades Educativas Especiais», Mário Pereira da Associação de 
Solidariedade Social de Lafões (ASSOL) a «Formação Profissional para jovens com 
Necessidades Educativas Especiais» e Margarida Henriques, do Instituto de Emprego e 
Solidariedade Social de Viseu as «Responsabilidades Sociais». 

Segue-se a conferência "Sinalização/Encaminhamento e Intervenção" - Divulgação de 
práticas clínicas por Ana Loureiro e Margarida Messias/Fernando Júlio, do Centro de saúde 
de Mangualde sob o tema “Que contributo do Centro de Saúde?”; Elisa Cardoso e Susana 
Gouveia, da Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, em Viseu fazem uma 
“Breve análise casuística”, bem como Carolina Duarte, da Consulta de Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Sofia Caetano, do Hospital S. João do Porto, aborda os 
“Pródromos da Esquizofrenia”. 

No âmbito da "Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento", Miguel Palha 
explicará como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do 
Neurodesenvolvimento.  

No dia 19 cada participante poderá realizar dois Workshops no âmbito da "Intervenção: Da 
Teoria à Prática", entre os quais: “Intervenção na perturbação da leitura e escrita”, por Fátima 
Trindade, “Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21”, por Ana Rita 
Pereira, “Intervenção na Discalculia”, por Sandra Silva, “Intervenção nas Perturbações do 
Espectro do Autismo”, por Raquel Nascimento, “Intervenção nos Métodos de Estudo”, por 
Ágata Monteiro e “Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying”, por Tatiana Louro da 
Bela.

A inscrição é obrigatória e poderá ser efectuada na sede dos 5 Sentidos ou por e-mail (Largo 
do Rossio, 64, 1º Andar – Mangualde; Tel. 232 617 400; 
mangualde.5sentidos@hotmail.com). O valor da inscrição é de 15€ (para inscrições 
efectuadas até 11 de Novembro) e de 20€ (a partir de 11 de Novembro), que reverterá 
totalmente para o projecto social «Formação e certificação laboral de jovens com 
Necessidades Educativas Especiais». O jantar convívio terá um custo de 10 euros. 
Programa: 
18 de Novembro  
9h30 – Abertura do secretariado 
9h45 – Sessão de Abertura: 
- João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde (ou seu representante) 
- Representante do Agrupamento de Escolas de Mangualde – Dr. Fernando Espinha 
- José Ramos Craveiro – Director Executivo ACES Dão Lafões III 
- Margarida Henriques – Instituto de Segurança Social de Viseu  
10h00 – Conferência: "Sinais de Alerta nas Perturbações do Desenvolvimento Infantil" 
- Défice Cognitivo, Miguel Palha – Pediatra de Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento 
Diferenças 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

11-11-2011

MANGUALDE: Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional

Internet Nacional

MANGUALDE: Intervenção e Reabilitação Psicoeducacional 11-11-2011 INTERNET

ID
:

38
86

81
9

2 de 4



- P.E.A – Perturbação do Espectro do Autismo, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, 
Centro de Desenvolvimento Diferenças 
- Perturbações da Aprendizagem, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 

Intervalo/ Coffee Break  
11h00
- Perturbações da Linguagem, Raquel Zenhas – Interna de Pediatra, Consulta de 
Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro  
- Perturbações da Atenção (PHDA e DAMP), Elsa Hipólito – Interna de Pediatra, Consulta de 
Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 
- Perturbações da Conduta, Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 Sentidos 
- Síndrome fetal alcoólico, Carolina Duarte Pediatra da consulta de Desenvolvimento do 
Hospital Infante D. Pedro – Aveiro 
- ESSENCE, Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento 
Diferenças 

13h00 - Almoço 
14h30 - Conferência: “Perspectivas da Sociedade Inclusiva”  

"A Ética e os Desempenhos Pessoais" 
Daniel Serrão – Médico. Professor jubilado da Universidade do Porto e Professor convidado 
do Instituto de Bioética da Universidade Católica. 

“A Empregabilidade dos Jovens com Necessidades Educativas Especiais” 
João Fonseca – Pediatra de Desenvolvimento, Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. 
Teotónio, Viseu. 

“Apoios Sociais para empregadores e trabalhadores com Necessidades Educativas 
Especiais” 
José Ambrósio - Representante do IEFP  

“Formação Profissional para jovens com Necessidades Educativas Especiais” 
Mário Pereira – Psicólogo Clínico, Director da ASSOL  

“Responsabilidades sociais” 
Margarida Henriques - Instituto de Emprego e Solidariedade Social de Viseu 

Coffee Break  
16h00 – Conferência: "Sinalização / Encaminhamento e Intervenção"  

Divulgação de práticas clínicas 
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- “Que contributo do Centro de Saúde?” 
Ana Loureiro; Margarida Messias; Fernando Júlio – Centro de saúde de Mangualde 
- “Breve análise casuística” 
Elisa Cardoso e Susana Gouveia – Consulta de Desenvolvimento do Hospital S. Teotónio, 
Viseu
Carolina Duarte – Pediatra da consulta de Desenvolvimento do Hospital Infante D. Pedro – 
Aveiro 
- “Pródromos da Esquizofrenia” 
Sofia Caetano – Interna de Psiquiatria - Hospital S. João do Porto 

17h00 – Conferência: "Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento"  
- Como se desenha um Guião de Intervenção nas Perturbações do Neurodesenvolvimento? 
Miguel Palha Pediatra de Desenvolvimento, Centro de Desenvolvimento Diferenças 

18h00 – Encerramento dos trabalhos do dia com momento cultural  

Jantar Convívio 

19 de Novembro  
09h30 – Workshops: "Intervenção: Da Teoria à Prática" 
(dois Workshops à escolha com inscrição prévia) 
- Intervenção na perturbação da leitura e escrita 
Fátima Trindade – Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
- Intervenção na leitura e escrita – défices cognitivos/TrissomiaT21 
Ana Rita Pereira – Psicóloga Clínica, Centro de Desenvolvimento Arco-Íris 
- Intervenção na Discalculia 
Sandra Silva - Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
- Intervenção nas Perturbações do Espectro do Autismo  
Raquel Nascimento - Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
- Intervenção nos Métodos de Estudo 
Ágata Monteiro Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação, Centro de 
Desenvolvimento Diferenças 
- Intervenção na Perturbação da Conduta/Bullying 
Tatiana Louro da Bela – Psicóloga Clínica – 5 sentidos 
13h00 – Encerramento do Congresso 
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MANGUALDE: Minas da Cunha Baixa, passado e presente  
Posted on 11/12/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Palestra decorreu em Mangualde 

Mostra patente até 28 de Novembro, no âmbito da requalificação ambiental da antiga área 
mineira da Cunha Baixa 

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria com a EDM 
– Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma mostra de espólio tecnológico e 
documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente». A exposição arrancou 
anteontem (dia 9) e permanecerá até dia 28, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves.  
Com o mesmo fim, realizou-se anteontem, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no 
auditório do mesmo local, que contou com as intervenções de António Guimas, que deu uma 
visão histórica da prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que abordou o 
tema da requalificação ambiental. 

A EDM, que disponibilizou o material para esta mostra, sucede e integra outras empresas, 
numa linhagem que compreende a Companhia Portuguesa de Radium, a Junta de Energia 
Nuclear e a Empresa Nacional de Urânio, sendo herdeira e detentora de significativo acervo 
patrimonial histórico, com larga predominância de acervo documental, que a EDM tem 
preservado e procurado organizar, classificar e divulgar. 

Esta mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
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Mangualde - «Partilha de Afectos» relembra a lenda de S. Martinho 

11 de Novembro, 10h00, Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Uma 
parceria da autarquia mangualdense com o Jardim Infantil de Vila Garcia 
Com o objectivo de promover a partilha de afectos, a Câmara Municipal de 
Mangualde, através da Biblioteca Municipal, vai promover um encontro entre 
crianças e seniores do concelho. A iniciativa realiza-se no próximo dia 11 de 
Novembro, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 
A acção conta com a realização de uma pequena encenação da Lenda de S. 
Martinho, seguida de várias canções alusivas à temática, e destina-se aos idosos 
dos Lares e Centros de Dia do concelho. Os pequenos artistas que vão animar o 
dia são as crianças do Jardim Infantil de Vila Garcia. 
Lenda de S. Martinho 
Num dia tempestuoso ia São Martinho, valoroso soldado, montado no seu cavalo, 
quando viu um mendigo quase nu, tremendo de frio, que lhe estendia a mão 
suplicante e gelada. 
S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a sua mão carinhosamente na do 
pobre e, em seguida, com a espada cortou ao meio a sua capa de militar, dando 
metade ao mendigo. 
E, apesar de mal agasalhado e de chover torrencialmente, preparava-se para 
continuar o seu caminho, cheio de felicidade. 
Mas, subitamente, a tempestade desfez-se, o céu ficou límpido e um sol de Estio 
inundou a terra de luz e calor. 
Diz-se que Deus, para que não se apagasse da memória dos homens o acto de 
bondade praticado pelo Santo, todos os anos, nessa mesma época, cessa por 
alguns dias o tempo frio e o céu e a terra sorriem com a bênção dum sol quente e 
miraculoso. 
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Mangualde recebe sessão de esclarecimento «MIGRAÇÃO PARA A 
TELEVISÃO DIGITAL TERRESTRE» 

Na próxima quinta-feira, 10 de Novembro, pelas 18h00 no Auditório da Câmara 
Municipal. A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a DECO-
Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, desmistifica o processo 
de mudança de sinal de televisão. 
De forma a esclarecer todos os mangualdenses sobre a mudança de sinal de 
televisão, vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 10 de Novembro, uma sessão 
de esclarecimento sobre a «Migração para a Televisão Digital Terrestre». A 
iniciativa, organizada pela autarquia mangualdense em parceria com a DECO - 
Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, terá lugar no Auditório 
da Câmara Municipal, pelas 18h00. 
Embora a Televisão Digital Terrestre (TDT) só entre efectivamente em vigor no 
início de 2012, o sinal digital já se encontra disponível, pelo que todos os 
interessados podem já fazer a migração do sinal. Assim, para que os 
telespectadores possam continuar a ter os canais de acesso livre deverão 
certificar-se que têm televisores compatíveis com a TDT ou se têm que comprar 
equipamentos descodificadores do sinal. 
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Armamar: 2.ª Concentração de Escolas de Natação
 / 2 semanas atrás 

Mais de 200 atletas em Armamar
Tem lugar este Sábado, 19, pelas 15 horas na Piscina Coberta de Armamar a Segunda 
Concentração do Circuito Municipal das Escolas de Natação (CMEN). A organização do 
evento está a cargo das Câmaras Municipais de Armamar e Mangualde. Vão estar reunidos 
mais de 200 atletas em representação de cerca de 20 escolas. O projecto CMEN nasceu no 
ano 2004 em Mangualde, por intermédio da Câmara Municipal local, num trabalho conjunto 
com várias autarquias. Armamar juntou-se-lhes em 2010 prosseguindo os objectivos da 
projecção da actividade desportiva, nomeadamente a natação, de formar atletas e de 
incrementar altos níveis de qualidade no desenvolvimento do ensino/aprendizagem da 
modalidade. 
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Mangualde recebe exposição e palestra «MINAS DA CUNHA BAIXA: 
PASSADO E PRESENTE» 

De 9 a 28 de Novembro, em Mangualde, no âmbito da requalificação ambiental da 
antiga área mineira da Cunha Baixa 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em parceria 
com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma 
mostra de espólio e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e 
Presente», de 9 (amanhã) a 29 do corrente mês de Novembro, no átrio da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Com o mesmo fim, realizar-se-á amanhã, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma 
palestra no auditório do mesmo local, que contará com as intervenções de José 
Ribeiro Baltazar e António Guimas, que irão dar uma visão histórica da 
prospecção e exploração mineira de urânio, e Rui Pinto que irá abordar o tema da 
requalificação ambiental. 
A entrada é livre. 
Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h0
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Mangualde: Lançamento do livro “Na Rota da 3ª Invasão Francesa: O 
Concelho de Mangualde e suas vítimas” 

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no próximo dia 17 de 
Novembro, quinta-feira, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o 
concelho de Mangualde e suas vítimas”. A cerimónia está marcada para as 18h00 e 
contará com a presença do edil mangualdense, João Azevedo.

O livro, de autoria de Maria Antónia Lopes, retracta algumas 
das acções de vandalismo e as 44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas 
tropas, aquando da 3ª invasão francesa às terras que compõe actualmente o concelho de 
Mangualde, em Setembro de 1810. 

Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Maria 
Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade, investigadora 
integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura de Coimbra e colaboradora do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Com várias obras e artigos publicados, a sua área de investigação é a história social de 
Portugal nos séculos XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos 
pobres, das políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada. 
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Lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de 
Mangualde e suas vítimas” 

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no próximo dia 17 de Novembro, 
quinta-feira, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde 
e suas vítimas”. A cerimónia está marcada para as 18h00 e contará com a presença do edil 
mangualdense, João Azevedo. 

O livro, de autoria de Maria Antónia Lopes, retracta algumas das acções de vandalismo e as 
44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas tropas, aquando da 3ª invasão 
francesa às terras que compõe actualmente o concelho de Mangualde, em Setembro de 
1810.

Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Maria 
Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade, investigadora 
integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura de Coimbra e colaboradora do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Com várias obras e artigos publicados, a sua área de investigação é a história social de 
Portugal nos séculos XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos 
pobres, das políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada. 
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Esclarecimento sobre mudança para Televisão Digital Terrestre em Mangualde

De forma a esclarecer todos os mangualdenses sobre a mudança de 
sinal de televisão, vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 10 de Novembro, uma sessão 
de esclarecimento sobre a «Migração para a Televisão Digital Terrestre». A iniciativa, 
organizada pela autarquia mangualdense em parceria com a DECO – Associação 
Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, terá lugar no Auditório da Câmara Municipal, 
pelas 18h00. 

Embora a Televisão Digital Terrestre (TDT) só entre efectivamente em vigor no início de 
2012, o sinal digital já se encontra disponível, pelo que todos os interessados podem já fazer 
a migração do sinal. Assim, para que os telespectadores possam continuar a ter os canais de 
acesso livre deverão certificar-se que têm televisores compatíveis com a TDT ou se têm que 
comprar equipamentos descodificadores do sinal. 
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Feira dos Santos voltou à cidade de Mangualde

Mangualde acolheu, no passado fim-de-semana (5 e 6 de Novembro), mais 
uma edição da tradicional Feira dos Santos. Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», este certame, 
organizado pela autarquia mangualdense, voltou ao centro da cidade repescando o figurino que fez 
da Feira do Santos de Mangualde uma das feiras de referência nesta altura do ano. Para além das 
fêveras de porco, a Feira teve este ano um maior leque de ofertas que se estenderam pelo 
artesanato, pela agro-pecuária, pela gastronomia e pela exposição de várias marcas de vários 
sectores da indústria automóvel e agrícola, entre outros. 

As expectativas criadas foram superadas e a feira resultou num autêntico sucesso com a visita de 
dezenas de milhares de pessoas oriundas de todo o país. Para João Azevedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, foi claramente «uma aposta ganha». Segundo o edil e quanto à adesão das 
pessoas referiu que «o número de pessoas que tiveram na Feira dos Santos foi um claro sinal do 
sucesso da mesma e da vontade que as pessoas tinham em ver a Feira novamente dentro da cidade. 
Segundo a organização, a afluência de pessoas quase que duplicou em relação a anos anteriores». 
João Azevedo mostrava-se muito satisfeito afirmando que «estou orgulhoso com esta aposta porque 
as pessoas e os mangualdenses estão também eles satisfeitos. São esses os ecos que recebi 
durante a feira com centenas de pessoas de Mangualde e não só a darem-me os parabéns pelo 
certame, por este novo figurino». Para finalizar, João Azevedo sublinha ainda que «a Feira dos 
Santos será para continuar neste formato e com a certeza de que tudo farão para tornar o próximo 
certame ainda melhor em 2012.» 

OFERTAS DIVERSIFICADAS E MUITA ANIMAÇÃO

VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II mostra de 
pintura ao ar livre e exposição de automóveis foram alguns dos momentos que compuseram o 
programa deste ano do certame. Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização 
deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos 
seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através das tradicionais febras, o artesanato, os 
produtos agrícolas, entre outras. 

Paralelamente, decorreu a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, que 
apresentaram uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos regionais. Durante o fim-de-
semana, as várias artérias da cidade foram animadas proporcionado a todos os residentes e 
visitantes momentos de diversão.  
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Lançamento do livro «Na rota da 3ª invasão francesa: o concelho de Mangualde 
e suas vítimas»

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no próximo 
dia 17 de Novembro, quinta-feira, o lançamento do livro “Na rota da 3ª invasão francesa: o 
concelho de Mangualde e suas vítimas”. A cerimónia está marcada para as 18h00 e contará 
com a presença do edil mangualdense, João Azevedo. 

O livro, de autoria de Maria Antónia Lopes, retracta algumas das acções de vandalismo e as 
44 vítimas civis conhecidas, que foram assassinadas pelas tropas, aquando da 3ª invasão 
francesa às terras que compõe actualmente o concelho de Mangualde, em Setembro de 
1810.

Doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Coimbra, Maria 
Antónia Lopes é Professora da Faculdade de Letras da mesma Universidade, investigadora 
integrada do Centro de História da Sociedade e da Cultura de Coimbra e colaboradora do 
Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Com várias obras e artigos publicados, a sua área de investigação é a história social de 
Portugal nos séculos XVIII a XX, nomeadamente: história das mulheres, das crianças, dos 
pobres, das políticas sociais, das instituições de assistência, de Coimbra e da vida privada.  
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Exposição «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente»

A Câmara Municipal de Mangualde, através do Arquivo Municipal e em 
parceria com a EDM – Empresa de Desenvolvimento Mineiro S.A., no âmbito da 
requalificação ambiental da antiga área mineira da Cunha Baixa, leva a efeito uma mostra de 
espólio e documental sobre a «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente», de 9 a 29 do 
corrente mês de Novembro, no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 

Com o mesmo fim, realizar-se-á amanhã, dia 9 de Novembro, pelas 21h00, uma palestra no 
auditório do mesmo local, que contará com as intervenções de José Ribeiro Baltazar e 
António Guimas, que irão dar uma visão histórica da prospecção e exploração mineira de 
urânio, e Rui Pinto que irá abordar o tema da requalificação ambiental. 

A entrada é livre. 

Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 19h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00  

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

08-11-2011

Exposição «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente»

Internet Nacional

Exposição «Minas da Cunha Baixa: Passado e Presente» 08-11-2011 INTERNET

ID
:

38
79

66
2

1 de 1



Feira dos Santos voltou à cidade de Mangualde 

Mangualde acolheu, no passado fim-de-semana (5 e 6 de Novembro), mais uma edição da 
tradicional Feira dos Santos. Sob o lema «Da Tradição à Modernidade», este certame, 
organizado pela autarquia mangualdense, voltou ao centro da cidade repescando o figurino 
que fez da Feira do Santos de Mangualde uma das feiras de referência nesta altura do ano. 
Para além das fêveras de porco, a Feira teve este ano um maior leque de ofertas que se 
estenderam pelo artesanato, pela agro-pecuária, pela gastronomia e pela exposição de 
várias marcas de vários sectores da indústria automóvel e agrícola, entre outros. 

As expectativas criadas foram superadas e a feira resultou num autêntico sucesso com a 
visita de dezenas de milhares de pessoas oriundas de todo o país. Para João Azevedo, 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi claramente «uma aposta ganha». 
Segundo o edil e quanto à adesão das pessoas referiu que «o número de pessoas que 
tiveram na Feira dos Santos foi um claro sinal do sucesso da mesma e da vontade que as 
pessoas tinham em ver a Feira novamente dentro da cidade. Segundo a organização, a 
afluência de pessoas quase que duplicou em relação a anos anteriores». João Azevedo 
mostrava-se muito satisfeito afirmando que «estou orgulhoso com esta aposta porque as 
pessoas e os mangualdenses estão também eles satisfeitos. São esses os ecos que recebi 
durante a feira com centenas de pessoas de Mangualde e não só a darem-me os parabéns 
pelo certame, por este novo figurino». Para finalizar, João Azevedo sublinha ainda que «a 
Feira dos Santos será para continuar neste formato e com a certeza de que tudo farão para 
tornar o próximo certame ainda melhor em 2012.» 

OFERTAS DIVERSIFICADAS E MUITA ANIMAÇÃO 

VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II 
mostra de pintura ao ar livre e exposição de automóveis foram alguns dos momentos que 
compuseram o programa deste ano do certame. Desde há três séculos que Mangualde se 
notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas 
várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através 
das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras. 

Paralelamente, decorreu a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, 
que apresentaram uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos regionais. 
Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram animadas proporcionado a 
todos os residentes e visitantes momentos de diversão. 
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MANGUALDE: Mais uma edição da Feira dos Santos  

Posted on 11/07/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Mangualde acolheu, no passado fim-de-semana 
(5 e 6 de Novembro), mais uma edição da tradicional Feira dos Santos. Sob o lema «Da 
Tradição à Modernidade», este certame, organizado pela autarquia mangualdense, voltou ao 
centro da cidade repescando o figurino que fez da Feira do Santos de Mangualde uma das 
feiras de referência nesta altura do ano. Para além das fêveras de porco, a Feira teve este 
ano um maior leque de ofertas que se estenderam pelo artesanato, pela agro-pecuária, pela 
gastronomia e pela exposição de várias marcas de vários sectores da indústria automóvel e 
agrícola, entre outros. 

As expectativas criadas foram superadas e a feira resultou num autêntico sucesso com a 
visita de dezenas de milhares de pessoas oriundas de todo o país. Para João Azevedo, 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, foi claramente «uma aposta ganha». 
Segundo o edil e quanto à adesão das pessoas referiu que «o número de pessoas que 
tiveram na Feira dos Santos foi um claro sinal do sucesso da mesma e da vontade que as 
pessoas tinham em ver a Feira novamente dentro da cidade. Segundo a organização, a 
afluência de pessoas quase que duplicou em relação a anos anteriores». João Azevedo 
mostrava-se muito satisfeito afirmando que «estou orgulhoso com esta aposta porque as 
pessoas e os mangualdenses estão também eles satisfeitos. São esses os ecos que recebi 
durante a feira com centenas de pessoas de Mangualde e não só a darem-me os parabéns 
pelo certame, por este novo figurino». Para finalizar, João Azevedo sublinha ainda que «a 
Feira dos Santos será para continuar neste formato e com a certeza de que tudo farão para 
tornar o próximo certame ainda melhor em 2012.» 
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OFERTAS DIVERSIFICADAS E MUITA ANIMAÇÃO 

VI Mostra de Artesanato Nacional, mostra de produtos regionais, mostra agro-pecuária, II 
mostra de pintura ao ar livre e exposição de automóveis foram alguns dos momentos que 
compuseram o programa deste ano do certame. Desde há três séculos que Mangualde se 
notabiliza pela realização deste evento, que se tornou um marco a nível nacional, pelas 
várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através 
das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras. 

Paralelamente, decorreu a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, 
que apresentaram uma ementa especial Feira dos Santos, com pratos típicos regionais. 
Durante o fim-de-semana, as várias artérias da cidade foram animadas proporcionado a 
todos os residentes e visitantes momentos de diversão. 
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