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Notícia de Rádio

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

Data: 14-09-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 08:32:33

Data da notícia 14-09-2011
Fonte TSF

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

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

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

Hora de início da notícia 08:32:33
Hora de fim da notícia 08:32:58

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

Hora de início do programa 08:30:00
Hora de fim do programa 08:35:00

Apresentador
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3800034

Comentário
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Notícia de Rádio

Peugeut/Citroen em Mangualde: Várias fábricas da Peugeot/Citroen na Europa, incluindo a de Mangualde, foram forçadas a interromper
a actividade até ao final da semana, tudo por causa de um atraso do fornecedor Francês de parafusos.

Data: 14-09-2011
Fonte: TSF » Noticiário
Hora: 09:06:38

Data da notícia 14-09-2011
Fonte TSF

Programa Noticiário
Síntese Peugeut/Citroen em Mangualde: Várias fábricas da Peugeot/Citroen na Europa, incluindo a de

Mangualde, foram forçadas a interromper a actividade até ao final da semana, tudo por causa de
um atraso do fornecedor Francês de parafusos.

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

Hora de início da notícia 09:06:38
Hora de fim da notícia 09:08:08

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

Hora de início do programa 09:00:00
Hora de fim do programa 09:15:00

Apresentador Helena Vieira
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3800064

Comentário

03-10-2011 | Ficha de Notícia de Rádio Clipping Consultores



Mangualde

Mangualde lança sistema de recolha de óleos 14/09/2011

Redacção Planetazul 

No seguimento do protocolo assinado, em Abril, entre a 
câmara municipal e a empresa Biosys, o concelho de 
Mangualde já começou a usufruir dos primeiros oleões para 
recolha selectiva de óleos alimentares usados (OAU). Até ao 
final do ano, serão instalados cerca de 30 equipamentos, com 
capacidade de 240 litros. 

“A autarquia pretende, desta forma, potenciar a recolha 
selectiva de óleos usados no município, dando um destino 
ambientalmente correcto a um resíduo que, actualmente, na 

maior parte dos casos, é vertido para as redes de esgotos”, esclareceu a Câmara Municipal em 
comunicado.

Por enquanto, a rede de oleões já conta com 16 equipamentos, sendo os restantes instalados até 
Dezembro. De acordo com o protocolo, a Biosys está encarregue de fornecer os oleões, 
assegurar a recolha selectiva e o correcto encaminhamento de OAU. Os equipamentos são, por 
isso, propriedade da empresa, que se responsabiliza pela manutenção. 
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MANGUALDE: Novo parque infantil em Mangualde  
Posted on 9/14/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e Juan Codina, director-geral da PSA 
de Mangualde visitaram: 

NOVO PARQUE INFANTIL de mangualde 

Proporcionar melhores condições de lazer às crianças do concelho, promovendo espaços seguros e 
saudáveis de ocupação dos tempos livres é o principal objectivo desta valência. 

O Presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo, e o Director-geral da PSA – Peugeot 
Citroën de Mangualde, Juan Codina, visitaram o novo Parque Infantil de Mangualde. O espaço, em 
funcionamento há cerca de um mês, resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal e a PSA – 
Peugeot Citroën de Mangualde. 

Esta nova valência surge como mais um equipamento criado com o objectivo de proporcionar 
melhores condições de lazer às crianças do concelho, promovendo espaços seguros e saudáveis de 
ocupação dos tempos livres, e colmatar a falta deste tipo de espaço na cidade. Localizado em pleno 
centro, largo do Rossio, o parque infantil oferece todas as condições de segurança e conforto e vem 
dar uma nova vivência e dinâmica, atraindo a população, a este espaço nobre da cidade. 
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Autarquia mangualdense associou-se à

Homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache

Mais uma vez, a Câmara Municipal de Mangualde não podia deixar de se associar às 
celebrações de homenagem às vítimas de um dos maiores acidentes ferroviários de 
sempre em Portugal. As celebrações decorreram dia 11 de Setembro, entre as 10h00 e as 
12h30, e contaram com a presença de Joaquim Patrício, Vice-Presidente da … 

MetroNews
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Autarquia mangualdense associou-se à: homenagem às vítimas do 
acidente ferroviário de Alcafache 

Mais uma vez, a Câmara Municipal de Mangualde não podia deixar de se associar às celebrações de 
homenagem às vítimas de um dos maiores acidentes ferroviários de sempre em Portugal. As 
celebrações decorreram dia 11 de Setembro, entre as 10h00 e as 12h30, e contaram com a presença 
de Joaquim Patrício, Vice-Presidente da autarquia. 

A efeméride, que pretendia homenagear, para além das vítimas, as equipas de socorro e a população 
que uniu esforços neste dia trágico, foi organizada pela COMAFA – Comissão Organizadora 
Movimento Acidente Ferroviário de Moimenta/Alcafache. Diversos representantes políticos da época 
e actuais, representantes das autarquias envolvidas, bem como das juntas de freguesia de Espinho e 
Moimenta de Maceira Dão, 29 corporações de bombeiros dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, 
familiares, amigos e vítimas acidentadas/ilesas marcaram presença. As celebrações contaram com 
diversos momentos, entre os quais a visualização de um filme do acidente, acompanhado de 
momentos de silêncio, de uma missa campal e homilias por vítimas e responsáveis estatais 
presentes. Colocação de uma coroa de flores junto da estátua e desfile da fanfarra dos bombeiros 
foram mais alguns dos momentos que marcam esta homenagem. A iniciativa encerrou com o ecoar 
do hino dos bombeiros portugueses e o hino nacional. 

É de relembrar que, este terrível acidente, ocorrido a 11 de Setembro de 1985, resultou de uma 
colisão entre o Sud-Express, que seguia do Porto para Paris, com um comboio regional em 
Alcafache. 

Na origem do sucedido esteve uma falha de comunicação que permitiu que o comboio regional 
partisse da estação Maceira Dão-Alcafache sem esperar pela chegada do Sud-Express, que vinha 
com 18 minutos de atraso. 
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Auatarquia de Mangualde na Homenagem às vítimas de Alcafache 

13 Setembro, 2011 | Autor: ViseuMais 

Mais uma vez, a Câmara Municipal de Mangualde associou-se às celebrações de homenagem às 
vítimas de um dos maiores acidentes ferroviários de sempre em Portugal. As celebrações decorreram 
no domingo, dia 11 de Setembro, entre as 10h00 e as 12h30, e contaram com a presença de 
Joaquim Patrício, Vice-Presidente da autarquia. 

A efeméride, que pretendia homenagear, para além das vítimas, as equipas de socorro e a população 
que uniu esforços neste dia trágico, foi organizada pela COMAFA – Comissão Organizadora 
Movimento Acidente Ferroviário de Moimenta/Alcafache. Diversos representantes políticos da época 
e actuais, representantes das autarquias envolvidas, bem como das juntas de freguesia de Espinho e 
Moimenta de Maceira Dão, 29 corporações de bombeiros dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, 
familiares, amigos e vítimas acidentadas/ilesas marcaram presença. As celebrações contaram com 
diversos momentos, entre os quais a visualização de um filme do acidente, acompanhado de 
momentos de silêncio, de uma missa campal e homilias por vítimas e responsáveis estatais 
presentes. Colocação de uma coroa de flores junto da estátua e desfile da fanfarra dos bombeiros 
foram mais alguns dos momentos que marcam esta homenagem. A iniciativa encerrou com o ecoar 
do hino dos bombeiros portugueses e o hino nacional. 

É de relembrar que, este terrível acidente, ocorrido a 11 de Setembro de 1985, resultou de uma 
colisão entre o Sud-Express, que seguia do Porto para Paris, com um comboio regional em 
Alcafache. 

Na origem do sucedido esteve uma falha de comunicação que permitiu que o comboio regional 
partisse da estação Maceira Dão-Alcafache sem esperar pela chegada do Sud-Express, que vinha 
com 18 minutos de atraso.  
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Mangualde – Inaugurado primeiro Centro Escolar – «Verdadeiro 
cocktail de recursos educacionais» 

Carla de Sousa 
Foi ontem (8SET) inaugurado em Mangualde o Centro Escolar N.º1, integrado no 
Agrupamento de Escolas de Mangualde – recinto da Escola EB23 Ana de Castro 
Osório. 
Constituído por oito salas de aula, complementadas por duas salas para a 
Expressão Plástica, duas salas de trabalho, sala de autismo e multideficiência, 
anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, pessoal não docente, 
instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca, o novo espaço abrangerá 
alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico 
Este é o primeiro centro escolar do concelho e o projecto enquadrou-se no 
Programa Operacional Regional do Centro, inscrevendo-se no “Eixo 3 – 
Consolidação e Qualificação dos espaços Sub- Regionais”, através do instrumento 
“Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do ensino Básico e da Educação Pré-
Escolar”. O valor da adjudicação foi de cerca de 794 mil euros, sendo que o QREN 
comparticipou com 70%. 
Agnelo Figueiredo, Director do Agrupamento de Escolas de Mangualde, era ontem 
um homem «orgulhoso» mediante «o verdadeiro cocktail de recursos 
educacionais» que o novo espaço possui. 
«Hoje temos um parque escolar do qual nos orgulhamos. Não temos desculpa 
para termos menos bons resultados», considerou Agnelo Figueiredo lembrando o 
«forte empenho do executivo liderado por João Azevedo» na realização do 
projecto. E concluiu, «este é um centro escolar que satisfaz qualquer pessoa. 
Como director, sinto-me muito orgulhoso do equipamento que aqui tenho e que vai 
ser posto ao serviço da educação dos mangualdenses. (…) Temos todas as 
condições para exercer um ensino de qualidade». 
“A Câmara Municipal cumpriu a sua obrigação criando condições para os 
nossos meninos de Mangualde” – João Azevedo 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde era ontem um 
homem claramente feliz. No momento de discursar, o edil mangualdense lembrou 
que era já altura das crianças de Mangualde «terem as mesmas hipóteses dos 
alunos dos outros concelhos». 
«Conseguimos projectar uma âncora, que é uma obra com medida no esforço 
financeiro mas um cocktail de luxo nas suas infra-estruturas», referiu João 
Azevedo salientando que “a Câmara Municipal cumpriu a sua obrigação criando 
condições os nossos meninos de Mangualde”. 
«Com a execução da parque escolar resolvemos o problema da reorganização da 
educação em Mangualde», referiu o edil lembrando ser necessário «ter uma 
perspectiva objectiva» para que o «dinheiro dos contribuintes não seja 
desaproveitado». 
Em Feriado Municipal, João Azevedo homenageou Figuras da Terra 
Diogo Marques Marcelino e Manuel Almeida Ângelo foram ontem homenageados 
a título póstumo pela autarquia mangualdense. 
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Durante a cerimónia de inauguração do centro escolar, o edil mangualdense 
aproveitou para homenagear duas grandes figuras da terra Diogo Marques 
Marcelino, autor da marcha de Mangualde, e Manuel Almeida Ângelo, fundador da 
fanfarra dos bombeiros de Mangualde. 
João Azevedo entregou uma lembrança em nome da autarquia aos familiares dos 
homenageados
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Mangualde – Sopa de Barbo vence II Festival de Sopas do Concelho 

Sopa vencedora foi apresentada pelo Lilo´s Caffé 
1º prémio – Sopa de Barbo 
2º prémio – Sopa de Peixe 
3º Prémio – Sopa de Cenoura com laranja e mel 
Sopa mais solicitada – Sopa da Pedra 
Já são conhecidas as sopas vencedoras do II Festival de Sopa de Mangualde. O 
festival realizou-se no passado dia 4 de Setembro e os vencedores foram 
conhecidos ontem, dia 9 de Setembro, durante o concerto do Toy, no Largo Dr. 
Couto. A sopa vencedora foi a Sopa de Barbo, apresentada pelo «Lilo’s 
Caffé». Em segundo e terceiro lugar ficaram a Sopa de Peixe e a Sopa de 
Cenoura com laranja e mel, apresentadas pelo restaurante «O Moderno» e pela 
Associação Empresarial de Mangualde, respectivamente. A Sopa de Pedra, do 
restaurante «Cantinho dos Petiscos» arrecadou o prémio da sopa mais solicitada. 
Os vencedores receberam um vale de compras no valor de 100€ (1º classificado) 
e no valor de 50€ (2º e 3º classificados) oferta do Pingo Doce. Todos os 
participantes foram contemplados com um diploma de participação e uma 
lembrança da Adega Cooperativa de Mangualde. A eleição ficou a cargo dos 
visitantes que votaram na sua sopa preferida. 
A iniciativa, que se realizou pelo segundo ano consecutivo, possibilitou a todos os 
visitantes saborear diversas sopas tradicionais portuguesas. Das 15 sopas 
apresentadas, 14 foram registadas para concurso. 
A iniciativa, de entrada gratuita, insere-se na programação das Festas da Cidade 
de Mangualde que se realizaram de 2 a 5 de Setembro. 
O festival contou com a participação da Câmara Municipal de Mangualde, da 
Associação Mangualde Azurara, da Associação Empresarial de Mangualde, dos 
hotéis «Sra. do Castelo», «Cruz da Mata» e «Mira Serra» e dos restaurantes «Os 
Galitos», «Cantinho dos Petiscos», «Rio Dão», «Tasquinha da Sãozinha», «Lilo´s 
Caffé», «O Coelho», «Luís de Camões» e «O Moderno», que confeccionaram as 
sopas que fizeram as delícias dos cerca de 2500 visitantes.

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-09-2011

Mangualde – Sopa de Barbo vence II Festival de Sopas do Concelho

Internet Nacional

Mangualde – Sopa de Barbo vence II Festival de Sopas do Concelho 10-09-2011 INTERNET

ID
:

38
05

48
2

1 de 1



Mangualde – Autarquia assinalou ano europeu do voluntariado 

JOVENS COM PARALISIA CEREBRAL VISITARAM AS FESTAS DA SR.ª DO 
CASTELO
«Promover a inclusão e a igualdade de oportunidades eram os principais 
objectivos desta iniciativa que decorreu num ambiente de grande entusiasmo», diz 
fonte da Autarquia. 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do pelouro de Acção Social e Saúde, 
promoveu uma visita às festas da Senhora do Castelo e ofereceu o jantar a 
diversos jovens com paralisia cerebral. Iniciativa contou com a presença de Maria 
José Coelho, Vereadora de Acção Social da autarquia. 
O jantar, patrocinado pelo Continente, decorreu na Cantina do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde - Escola Secundária Felismina Alcântara - num ambiente 
de grande entusiasmo e cheio de surpresas. Os jovens presentes foram 
surpreendidos pela visita da Popota que promoveu momentos hilariantes e 
ofereceu prendas a todos. Os participantes receberam ainda lembranças do 
Município de Mangualde. 
Tendo como princípios a interactividade, a troca de experiências, as 
acessibilidades e o associativismo juvenil ligado à deficiência, esta iniciativa 
contou com a participação de 90 jovens oriundos de Coimbra, Lisboa e Porto e 
insere-se nas comemorações do Ano Europeu do Voluntário. O encontro tinha 
como objectivo promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e contou com 
o apoio de voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde, do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde e de funcionários do Continente. 
A acção insere-se numa iniciativa promovida pelo Grupo de Jovens do Núcleo 
Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral que se 
realizou de 5 a 9 de Setembro nos diversos concelhos do distrito 
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No seminário «bom ninho, bom passarinho»: «(Des)responsabilidades 
parentais» em debate – Mangualde 

O Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe no próximo 
dia 23 de Setembro, sexta-feira, o Seminário «Bom Ninho, Bom Passarinho». O seminário, 
que vai já na sua terceira edição, é dedicado ao tema «(DES)Responsabilidades Parentais». 
A iniciativa é organizada pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Mangualde 
(CPCJ) e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 

Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Protecção Crianças e Jovens em 
Risco (a confirmar), D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, Presidente da Câmara 
de Mangualde, e Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Protecção Crianças e 
Jovens de Mangualde e Vereadora de Acção Social da autarquia estarão presentes na 
sessão de abertura. 

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

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

As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório e devem ser efectuadas até ao dia 20 
de Setembro, através dos email´s cpcj@cmmangualde.pt ou ssocial@cmmangualde.pt, do 
telefone 232 619 880 ou do fax 232 623 958. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

09-09-2011

No seminário «bom ninho, bom passarinho»: «(Des)responsabilidades parentais» em debate – Mangualde

Internet Nacional

No seminário «bom ninho, bom passarinho»: «(Des)responsabilidades parentais» em debate – Mangualde 09-09-2011 INTERNET

ID
:

37
94

17
0

2 de 2



Mangualde já tem novo centro escolar 

A autarquia mangualdense inaugurou ontem, dia 8 de Setembro, pelas 15h30, o primeiro 
centro escolar do concelho – o Novo Centro Escolar de Mangualde. A cerimónia, aberta ao 
público, contou com a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, Leonor Cardoso, Presidente da Assembleia Municipal, Agnelo Figueiredo, 
Director do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Cónego Seixas, Pároco de Mangualde e 
representantes da GNR e dos bombeiros. 

Atento às necessidades educativas das crianças mangualdenses, João Azevedo considera 
que “é preciso ter consciência do problema da reorganização da educação e da 
rentabilização dos espaços”, acrescentando que é primordial “ter uma perspectiva objectiva, 
para não gastar dinheiro mal gasto no futuro”. O autarca considera que “este foi um projecto 
feito com medida, mas que no entanto consegui um cocktail de luxo, graças ao apoio de 
todos”. Salientou ainda que “esta foi uma obra condigna do esforço financeiro realizado”, 
uma vez que considera fundamental “as nossas crianças terem as mesmas hipóteses que as 
crianças dos outros concelhos” e que desta forma “a Câmara Municipal cumpriu a sua 
obrigação criando condições para as crianças de Mangualde”. 

Oito salas de aula, complementadas por duas salas para a Expressão Plástica, duas salas 
de trabalho, anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, pessoal não docente, 
instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca constituem este novo espaço. Este 
projecto, apresentado pelo Município de Mangualde, contemplava a construção de um 
edifício novo, designado por Centro Escolar nº 1 de Mangualde, integrado no Agrupamento 
de Escolas de Mangualde – recinto da Escola EB23 Ana de Castro Osório – e vai abranger 
alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

É de referir que, o projecto enquadra-se no Programa Operacional Regional do Centro, 
inscrevendo-se no “Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos espaços Sub-Regionais”, 
através do instrumento “Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar”. O valor de adjudicação foi de cerca de 794 mil euros, sendo 70% 
comparticipado pelo QREN. 
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Formação Geral em Voluntariado em Mangualde

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, nos dias 12 e 14 de 
Setembro, mais uma Formação Geral em Voluntariado, que vai já na sua quinta edição. As 
duas sessões da formação, promovidas pela autarquia mangualdense e pelo Banco Local de 
Voluntariado de Mangualde, têm início marcado para as 18h00 e a duração de duas horas. 

Constituindo uma etapa fundamental para o seu enquadramento em Instituições e Projectos 
receptores de Voluntariado, esta acção é dirigida a todos os voluntários inscritos no Banco 
Local de Voluntariado de Mangualde. A importância, o percurso histórico e princípios 
enquadradores do voluntariado, o Programa de Voluntariado, as Motivações, os Direitos e 
Deveres e a importância e influência das relações interpessoais e do trabalho em equipa são 
os principais temas a ser abordados pelas Técnicas de Acção Social do Município.  
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Mangualde: Autarquia inaugura primeiro centro educativo 

A Câmara Municipal de Mangualde inaugura na quinta-feira o primeiro centro escolar do 
concelho, que vai abranger alunos do primeiro ao quarto ano do ensino básico. 

Orçado em cerca de 794 mil euros, o centro escolar tem “oito salas de aula, complementadas 
por duas salas para a expressão plástica, duas salas de trabalho, anfiteatro, salas de 
convívio para alunos, professores, pessoal não docente, instalações sanitárias, logradouro e 
uma biblioteca”. 

O Centro Escolar n.º 1 de Mangualde está integrado no Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 
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Seminário «Bom Ninho, Bom Passarinho» em Mangualde

O Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, 
acolhe no próximo dia 23 de Setembro, sexta-feira, o Seminário «Bom Ninho, Bom 
Passarinho». O seminário, que vai já na sua terceira edição, é dedicado ao tema 
«(DES)Responsabilidades Parentais». A iniciativa é organizada pela Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ) e conta com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde. 

Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de Protecção Crianças e Jovens em 
Risco (a confirmar), D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, João Azevedo, Presidente da Câmara 
de Mangualde, e Maria José Coelho, Presidente da Comissão de Protecção Crianças e 
Jovens de Mangualde e Vereadora de Acção Social da autarquia estarão presentes na 
sessão de abertura. 

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

Contribuir para a melhoria das boas práticas fomentando a cooperação multidisciplinar e 
interinstitucional, proporcionar a troca de experiências entre os técnicos e a comunidade e 
sensibilizar a comunidade para a conciliação da vida profissional e familiar são os três 
objectivos que norteiam este encontro. O seminário destina-se em especial às comissões de 
crianças e jovens em risco, técnicos superiores com intervenção nas áreas de ciências 
sociais e humanas, juristas, médicos, técnicos de saúde, professores, pais e encarregados 
de educação. 
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As inscrições são gratuitas mas de carácter obrigatório e devem ser efectuadas até ao dia 20 
de Setembro, através dos email´s cpcj@cmmangualde.pt ou ssocial@cmmangualde.pt, do 
telefone 232 619 880 ou do fax 232 623 958. 

PROGRAMA

9h00 – Abertura do Secretariado 
9h30 – Sessão de Abertura 
Armando Leandro – Presidente da Comissão Nacional de Protecção Crianças e Jovens em 
Risco (a confirmar) 
D. Ilídio Leandro – Bispo de Viseu 
João Azevedo – Presidente da Câmara de Mangualde 
Maria José Coelho – Presidente da Comissão de Protecção Crianças e Jovens de 
Mangualde 

I Painel 

Moderadora: Isabel Costa 

Procuradora Adjunta do Ministério Público do Tribunal Judicial de Mangualde 

10h00 – “Exercício das responsabilidades parentais em caso de separação ou 
divórcio: o lugar do género nos acordos e decisões judiciais”

Ana Reis Jorge – CICS – Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do 
Minho

10h45 – Coffee break 

11h15 – “Parentalidade positiva”

Tiago Craveiro Neves – APIPDF – Associação para a Igualdade Parental e Direitos dos 
Filhos – Núcleo Coimbra 

12h30 – Debate 

13h00 – Almoço 

II Painel
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Moderadora: Cristina Lopes 

Advogada e Conselheira para a Igualdade 

14h30 – Animação Musical Juvenil – “Made-Orquestra” 

15h00 – “A Criança, a Família e os Direitos”

Laborinho Lúcio – Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça 

15h45 –Debate 

16h00 – Sessão de encerramento 
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Festas da Cidade atraem milhares de vistantes a Mangualde

No passado fim-de-semana, 2 a 5 de Setembro, Mangualde esteve em festa com um 
programa repleto de animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara Municipal de 
Mangualde, são já uma tradição da cidade mangualdense e atraíram, mais uma vez, 
milhares de visitantes ao município. As festas da cidade foram patrocinadas pela Prio 
Energy.

Durante os quatro dias de festa foram várias as atracções musicais que animaram a 
população: André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi. No sábado e no 
domingo, durante todo o dia, foi possível visitar a Feira de Antiguidades. Do programa 
constavam, ainda, as actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, Abrunhosa-a-Velha 
e Lobelhe do Mato, das escolas de música IAM, Nancy e Palco de Encantos, da ALCATUNA, 
do grupo de concertinas «Os Lusitanos» e o Encontro de Folclore. 

A nível desportivo foi possível assistir ao jogo de futebol veteranos: G.D.Mangualde x 
F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de 
Mangualde, no LiveBeach. O torneio contou com a participação de cerca de 70 atletas, de 
Mangualde, de Viseu e dos Clubes: AX Pedro Hispano; Nxv S. Cosme – Didáxis; Clube dos 
Galitos; AEJ- S. João da Madeira; AVE Pedras Salgadas; Cx Montemor-o-Velho/Ctga; Ac 
Luís de Camões; Aa de Coimbra; Colégio Português; Acr Vale Cambra/Oscacer; GD Dias 
Ferreira. Joaquim Patrício, Vice-Presidente do Município, aproveitou o momento para realçar 
“o enorme contributo que o xadrez pode dar para o desenvolvimento intelectual dos jovens, 
motivo pelo qual a Câmara Municipal de Mangualde tem apoiado estas iniciativas e realizado 
esforços no sentido de integrar o xadrez, enquanto disciplina, no Desporto Escolar”. 

Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o Festival de Sopa de Mangualde. No domingo, os 
visitantes tiveram a oportunidade de saborear diversos tipos de sopas tradicionais 
portuguesas. Das 15 sopas apresentadas, 14 foram registadas para concurso e a vencedora 
vai ser conhecida na próxima sexta-feira, durante o concerto do Toy. O festival contou com a 
participação da Câmara Municipal de Mangualde, da Associação Mangualde Azurara, da 
Associação Empresarial de Mangualde, dos hotéis «Sra. do Castelo», «Cruz da Mata» e 
«Mira Serra» e dos restaurantes «Os Galitos», «Cantinho dos Petiscos», «Rio Dão», 
«Tasquinha da Sãozinha», «Lilo´s Caffé», «O Coelho», «Luís de Camões» e «O Moderno», 
que confeccionaram as sopas que fizeram as delícias dos cerca de 2500 visitantes.  
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Mangualde – V formação geral em voluntariado decorre de 12 a 14 de 
Setembro

Dias 12 e 14 de Setembro, das 18h00 às 20h00 na Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves 
A iniciativa é uma organização do Banco Local de Voluntariado de Mangualde e 
constitui uma etapa «fundamental» para o enquadramento dos voluntários em 
Instituições e Projectos receptores de Voluntariado. 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, nos dias 12 e 14 de Setembro, 
mais uma Formação Geral em Voluntariado, que vai já na sua quinta edição. As 
duas sessões da formação, promovidas pela autarquia mangualdense e pelo 
Banco Local de Voluntariado de Mangualde, têm início marcado para as 18h00 e a 
duração de duas horas. 
Constituindo uma etapa «fundamental» para o seu enquadramento em Instituições 
e Projectos receptores de Voluntariado, esta acção é dirigida a todos os 
voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde. 
A importância, o percurso histórico e princípios enquadradores do voluntariado, o 
Programa de Voluntariado, as Motivações, os Direitos e Deveres e a importância e 
influência das relações interpessoais e do trabalho em equipa são os principais 
temas a ser abordados pelas Técnicas de Acção Social do Município. 
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Mangualde - Autarquia mangualdense proporciona visita às festas da 
sra. do castelo a jovens com paralisia cerebral 

«Promover a inclusão e a igualdade de oportunidades são os principais 
objectivos desta iniciativa que se insere nas comemorações do Ano Europeu 
do Voluntariado». 
Na próxima quarta-feira, dia 7 de Setembro, a Câmara Municipal de Mangualde, 
através do pelouro de Acção Social e Saúde, vai promover uma visita às festas da 
Senhora do Castelo e oferecer o jantar a diversos jovens com paralisia cerebral. O 
jantar, patrocinado pelo Modelo, terá lugar na Cantina do Agrupamento de Escolas 
de Mangualde - Escola Secundária Felismina Alcântara, pelas 20h00. 
Tendo como princípios a interactividade, a troca de experiências, as 
acessibilidades e o associativismo juvenil ligado à deficiência, esta iniciativa 
espera cerca de 90 jovens oriundos de Coimbra, Lisboa e Porto e insere-se nas 
comemorações do Ano Europeu do Voluntário. O encontro «pretende promover a 
inclusão e a igualdade de oportunidades» e conta com o apoio de voluntários 
inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde e de funcionários do 
Modelo.
A acção insere-se numa iniciativa promovida pelo Grupo de Jovens do Núcleo 
Regional de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral que se realiza 
de 5 a 9 de Setembro nos diversos concelhos do distrito. 
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Mangualde – Festas da cidade atraíram milhares de visitantes 

No último fim-de-semana 
Concertos musicais, momentos desportivos, Feira de Antiguidades e II Festival de 
Sopa foram alguns dos momentos altos do programa. Vencedor do II Festival da 
Sopa será conhecido na próxima 6ª feira, no concerto do Toy 
No passado fim-de-semana, 2 a 5 de Setembro, Mangualde esteve em festa com 
um programa repleto de animação. As festas da cidade, promovidas pela Câmara 
Municipal de Mangualde, são já uma tradição da cidade mangualdense e atraíram, 
mais uma vez, milhares de visitantes ao município. As festas da cidade foram 
patrocinadas pela Prio Energy. 
Durante os quatro dias de festa foram várias as atracções musicais que animaram 
a população: André Sardet, Angriff, Contrabanditi, Xeque-Mate e Hi-fi. No sábado 
e no domingo, durante todo o dia, foi possível visitar a Feira de Antiguidades. Do 
programa constavam, ainda, as actuações das bandas filarmónicas de Tibaldinho, 
Abrunhosa-a-Velha e Lobelhe do Mato, das escolas de música IAM, Nancy e 
Palco de Encantos, da ALCATUNA, do grupo de concertinas «Os Lusitanos» e o 
Encontro de Folclore. 
A nível desportivo foi possível assistir ao jogo de futebol veteranos: 
G.D.Mangualde x F.C.Porto, no Estádio Municipal e ao II Torneio Jovem 
Internacional de Xadrez Cidade de Mangualde, no LiveBeach. O torneio contou 
com a participação de cerca de 70 atletas, de Mangualde, de Viseu e dos Clubes: 
AX Pedro Hispano; Nxv S. Cosme – Didáxis; Clube dos Galitos; AEJ- S. João da 
Madeira; AVE Pedras Salgadas; Cx Montemor-o-Velho/Ctga; Ac Luís de Camões; 
Aa de Coimbra; Colégio Português; Acr Vale Cambra/Oscacer; GD Dias Ferreira. 
Joaquim Patrício, Vice-Presidente do Município, aproveitou o momento para 
realçar “o enorme contributo que o xadrez pode dar para o desenvolvimento 
intelectual dos jovens, motivo pelo qual a Câmara Municipal de Mangualde tem 
apoiado estas iniciativas e realizado esforços no sentido de integrar o xadrez, 
enquanto disciplina, no Desporto Escolar”. 
Pelo segundo ano consecutivo realizou-se o Festival de Sopa de Mangualde. No 
domingo, os visitantes tiveram a oportunidade de saborear diversos tipos de sopas 
tradicionais portuguesas. Das 15 sopas apresentadas, 14 foram registadas para 
concurso e a vencedora vai ser conhecida na próxima sextafeira, durante o 
concerto do Toy. O festival contou com a participação da Câmara Municipal de 
Mangualde, da Associação Mangualde Azurara, da Associação Empresarial de 
Mangualde, dos hotéis «Sra. do Castelo», «Cruz da Mata» e «Mira Serra» e dos 
restaurantes «Os Galitos», «Cantinho dos Petiscos», «Rio Dão», «Tasquinha da 
Sãozinha», «Lilo´s Caffé», «O Coelho», «Luís de Camões» e «O Moderno», que 
confeccionaram as sopas que fizeram as delícias dos cerca de 2500 visitantes. 
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Novo Centro Escolar de Mangualde inaugurado amanhã feriado municipal

A autarquia mangualdense vai inaugurar amanhã quinta-feira, dia 8 de Setembro (feriado 
municipal), pelas 15h30, o primeiro centro escolar do concelho - o Novo Centro Escolar de 
Mangualde.   
Oito salas de aula, complementadas por duas salas para a Expressão Plástica, duas salas 
de trabalho, anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, pessoal não docente, 
instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca constituem este novo espaço. Este 
projecto, apresentado pelo Município de Mangualde, contemplava a construção de um 
edifício novo, designado por Centro Escolar nº 1 de Mangualde, integrado no Agrupamento 
de Escolas de Mangualde – recinto da Escola EB23 Ana de Castro Osório – e vai abranger 
alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 
Lembramos que, o projecto enquadra-se no Programa Operacional Regional do Centro, 
inscrevendo-se no “Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos espaços Sub-Regionais”, 
através do instrumento “Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do ensino Básico e da 
Educação Pré-Escolar”. O valor de adjudicação foi de cerca de 794 mil euros, sendo 70% 
comparticipado pelo QREN. 
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Primeiro Centro Escolar inaugurado amanhã
MANGUALDE 
Primeiro Centro Escolar inaugurado amanhã 

A autarquia mangualdense inaugura amanhã, pelas 15h30, o primeiro centro escolar do 
concelho - o Novo Centro Escolar de Mangualde. A cerimónia, aberta ao público, contará 
com a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 
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Autarquia mangualdense proporciona visita às Festas da Sra. do 
Castelo a jovens com paralisia cerebral 

Na próxima quarta-feira, dia 7 de Setembro, a Câmara Municipal de Mangualde, através 
do pelouro de Acção Social e Saúde, vai promover uma visita às festas da Senhora do 
Castelo e oferecer o jantar a diversos jovens com paralisia cerebral. O jantar, patrocinado 
pelo Modelo, terá lugar na Cantina do Agrupamento de Escolas de Mangualde – Escola 
Secundária Felismina Alcântara, pelas 20h00. 

Tendo como princípios a interactividade, a troca de experiências, as acessibilidades e o 
associativismo juvenil ligado à deficiência, esta iniciativa espera cerca de 90 jovens 
oriundos de Coimbra, Lisboa e Porto e insere-se nas comemorações do Ano Europeu do 
Voluntário. O encontro pretende promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e 
conta com o apoio de voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde 
e de funcionários do Modelo. 

A acção insere-se numa iniciativa promovida pelo Grupo de Jovens do Núcleo Regional 
de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral que se realiza de 5 a 9 de 
Setembro nos diversos concelhos do distrito. 
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ARRANQUE DO NOVO ANO LECTIVO EM MANGUALDE COM NOVO 
CENTRO ESCOLAR 

1º Centro Escolar do concelho é inaugurado dia 8 de Setembro, pelas 15h30 Com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo 

Cerimónia aberta ao público 
A autarquia mangualdense vai inaugurar na próxima quinta-feira, dia 8 de Setembro, 
pelas 15h30, o primeiro centro escolar do concelho – o Novo Centro Escolar de 
Mangualde. A cerimónia, aberta ao público, contará com a presença de João Azevedo, 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 

Oito salas de aula, complementadas por duas salas para a Expressão Plástica, duas 
salas de trabalho, anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, pessoal não 
docente, instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca constituem este novo espaço. 
Este projecto, apresentado pelo Município de Mangualde, contemplava a construção de 
um edifício novo, designado por Centro Escolar nº 1 de Mangualde, integrado no 
Agrupamento de Escolas de Mangualde – recinto da Escola EB23 Ana de Castro Osório – 
e vai abranger alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

É de referir que, o projecto enquadra-se no Programa Operacional Regional do Centro, 
inscrevendo-se no “Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos espaços Sub-Regionais”, 
através do instrumento “Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do ensino Básico e 
da Educação Pré-Escolar”. O valor de adjudicação foi de cerca de 794 mil euros, sendo 
70% comparticipado pelo QREN. 
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Ano lectivo arranca com novo centro escolar em Mangualde

A autarquia mangualdense vai inaugurar na próxima quinta-feira, dia 
8 de Setembro, pelas 15h30, o primeiro centro escolar do concelho – o Novo Centro 
Escolar de Mangualde. A cerimónia, aberta ao público, contará com a presença de João 
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 

Oito salas de aula, complementadas por duas salas para a Expressão Plástica, duas 
salas de trabalho, anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, pessoal não 
docente, instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca constituem este novo espaço. 
Este projecto, apresentado pelo Município de Mangualde, contemplava a construção de 
um edifício novo, designado por Centro Escolar nº 1 de Mangualde, integrado no 
Agrupamento de Escolas de Mangualde – recinto da Escola EB23 Ana de Castro Osório – 
e vai abranger alunos do 1.º ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

É de referir que, o projecto enquadra-se no Programa Operacional Regional do Centro, 
inscrevendo-se no “Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos espaços Sub-Regionais”, 
através do instrumento “Requalificação da Rede Escolar do 1º Ciclo do ensino Básico e 
da Educação Pré-Escolar”. O valor de adjudicação foi de cerca de 794 mil euros, sendo 
70% comparticipado pelo QREN.
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Jovens com paralesia cerebral visitam Festas da Sra do Castelo

Na próxima quarta-feira, dia 7 de Setembro, a Câmara Municipal de 
Mangualde, através do pelouro de Acção Social e Saúde, vai promover uma visita às 
festas da Senhora do Castelo e oferecer o jantar a diversos jovens com paralisia cerebral. 
O jantar, patrocinado pelo Modelo, terá lugar na Cantina do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde – Escola Secundária Felismina Alcântara, pelas 20h00. 

Tendo como princípios a interactividade, a troca de experiências, as acessibilidades e o 
associativismo juvenil ligado à deficiência, esta iniciativa espera cerca de 90 jovens 
oriundos de Coimbra, Lisboa e Porto e insere-se nas comemorações do Ano Europeu do 
Voluntário. O encontro pretende promover a inclusão e a igualdade de oportunidades e 
conta com o apoio de voluntários inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde 
e de funcionários do Modelo. 

A acção insere-se numa iniciativa promovida pelo Grupo de Jovens do Núcleo Regional 
de Viseu da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral que se realiza de 5 a 9 de 
Setembro nos diversos concelhos do distrito. 
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Mangualde: Arranque do Ano Lectivo com novo centro escolar 

A autarquia mangualdense vai inaugurar na próxima quinta-feira, dia 8 de 
Setembro, pelas 15h30, o primeiro centro escolar do concelho - o Novo Centro 
Escolar de Mangualde. 
Oito salas de aula, complementadas por duas salas para a Expressão Plástica, 
duas salas de trabalho, anfiteatro, salas de convívio para alunos, professores, 
pessoal não docente, instalações sanitárias, logradouro e uma biblioteca 
constituem este novo espaço. Este projecto, apresentado pelo Município de 
Mangualde, contemplava a construção de um edifício novo, designado por Centro 
Escolar nº 1 de Mangualde, integrado no Agrupamento de Escolas de Mangualde 
– recinto da Escola EB23 Ana de Castro Osório – e vai abranger alunos do 1.º ao 
4.º ano de escolaridade do ensino básico. 
Lembramos que, o projecto enquadra-se no Programa Operacional Regional do 
Centro, inscrevendo-se no “Eixo 3 – Consolidação e Qualificação dos espaços 
Sub-Regionais”, através do instrumento “Requalificação da Rede Escolar do 1º 
Ciclo do ensino Básico e da Educação Pré-Escolar”. O valor de adjudicação foi de 
cerca de 794 mil euros, sendo 70% comparticipado pelo QREN. 
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Terminam esta noite as festas da cidade de Mangualde, promovidas pela 
Câmara Municipal. Os festejos terminam com a atuação da banda Angriff.

Publicação: 2011-09-05 - 10:09:07

Mangualde

Terminam esta noite as festas da cidade de Mangualde, promovidas pela Câmara Municipal. 
Os festejos terminam com a atuação da banda Angriff, 21h30.

Terminam esta noite as festas da cidade de Mangualde, promovidas pela Câmara Municipal.  

Durante os quatro dias de festa houve uma Feira de Antiguidades, actuações de bandas 
filarmónicas, Encontro de Folclore, I Torneio Jovem Internacional de Xadrez Cidade de 
Mangualde e até um jogo de futebol entre veteranos.  

Os espectáculos musicais realizam-se no Largo Dr. Couto e no LiveBeach, a praia artificial 
de Mangualde. Esta noite, terminam os festejos com a atuação da banda Angriff, às 21h30, 
no Palco Secundário LiveBeach. 
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Actividades para o fim-de-semana
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