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Investimento de quase 8 milhões de euros vai permitir melhorar 
o tratamento de águas residuais e resíduos em Mangualde

A cerimónia de apresentação dos investimen-
tos financiados pelo POVT e POSEUR, presidi-
da pelo autarca de Mangualde, João Azevedo, 
teve lugar a 5 de junho, e contou com a pre-
sença do Secretário de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins.
Estão previstas intervenções em 10 ETAR 
do concelho, que abrangem sete freguesias. 
As intervenções centram-se na desativação 
de antigas fossas séticas coletivas que ser-
vem atualmente alguns dos aglomerados do 
concelho, substituindo-as por ecotanques, 
ou seja, pequenas estações compactas, que 
asseguram um tratamento biológico por 
processo de lamas ativadas em arejamento 
prolongado. A ETAR Sul, em Cubos, vai ser re-
modelada e ampliada para receber o efluente 
produzido pelo aglomerado da Mesquitela.
É para as ETAR que vai, aliás, a maior fatia de 
financiamento. Segundo informações presta-
das pelo município à Indústria e Ambiente, o 
financiamento comunitário neste setor cifra-
se em 4.929.121 euros, com 830.139,16 euros 
de investimento municipal.
No que respeita ao abastecimento de água, 
o município apresentou candidaturas ao PO-
SEUR que visam otimizar o sistema de abas-

Ao longo dos próximos dois 
anos e meio, o município de 
Mangualde vai receber um 
investimento de 7.804.628 
euros (6.667.684 provenientes 
de financiamento comunitário 
e 1.136.944 do município 
e outras entidades) para 
melhorar o tratamento 
de águas residuais, o 
abastecimento de água e 
o tratamento de resíduos 
urbanos. 

tecimento, bem como alargar e requalificar 
zonas com problemas de ruturas em perma-
nência.
Na rede de abastecimento de água, incluindo 
a elaboração de cadastro de infraestruturas 
existentes, foram investidos 1.166.406,81 eu-
ros, sendo 991.445,78 euros resultantes de 
financiamento comunitário e o restante pro-
veniente do município.
No capítulo dos resíduos urbanos, a rede de 
contentorização vai ser ampliada e moderni-
zada, estando também prevista a melhoria da 
eficiência da triagem, através de contentores 
e ecopontos enterrados. Neste momento, o 
concelho dispõe de 1270 contentores de indi-
ferenciados, estando 174 localizados na zona 
de intervenção, onde existem também 29 eco-
pontos. Após a intervenção, passará a haver 
30 ecopontos subterrâneos e 40 contentores 
de indiferenciados também subterrâneos, 
no sentido de se formar uma “ilha ecológica”, 
composta por contentor + ecoponto.
O investimento no tratamento de resíduos 
ascende a 670.008,83 euros, sendo 569.507,51 
euros provenientes de fundos comunitários e 
100.501,32 euros da Associação dos Municí-
pios da Região do Planalto Beirão.
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A2 "Lar Residencial de S. Pedro" vai ser uma realidade em Espinho (Mangualde)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b92fa5a3

 
Com vista à construção do Lar Residencial, na freguesia de Espinho, estabeleceu-se o comodato entre
a Câmara Municipal de Mangualde e o Centro Paroquial da Cunha Baixa para a criação de uma
extensão de um lar para idosos com a designação "Lar Residencial de S. Pedro", nas instalações da
antiga escola primária de Gandufe. Na assinatura esteve presente o edil mangualdense, João Azevedo,
e o Padre João Leão Zuzarte, em representação da direção do Centro Paroquial da Cunha Baixa.
 
Trata-se de uma obra de grande relevância, para a freguesia de Espinho, constituindo mais uma
alternativa social no concelho de Mangualde. A descentralização de respostas sociais face aos elevados
índices de envelhecimento da população da Freguesia de Espinho e consequente aumento de
dependência dos seniores e das transformações ocorridas nas estruturas familiares é um dos principais
objetivos.
 
As instalações da antiga escola primária ganharão, assim, uma nova funcionalidade e uma vida
diferente. Este projeto colocará o espaço, novamente, ao serviço da comunidade e irá promover a
preservação e requalificação do património edificado. O Lar Residencial São Pedro terá capacidade
para 13 camas e permitirá criar postos de trabalho na freguesia, dinamizando e fortalecendo a
economia local.
 
31 Agosto, 2017
 
José Silva
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Entidades realizaram visita às obras
de acesso à Pista de Pesca Desportiva
MANGUALDE O presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, visitou
recentemente as obras que vão
dar acesso à futura Pista de
Pesca Desportiva, que ficará
localizada junto a Fagilde. 

Promover a pesca enquanto
competição é um dos objecti-
vos que se pretende alcançar
com a melhoria das acessibili-
dades para um espaço que, ac-
tualmente, tem capacidade
para 40 pesqueiros, em mais
de 400 metros quadrados. Ao
construir novos acessos, es-
pera-se atrair mais concorren-
tes e, consequentemente, mais
visitantes ao concelho.

O local inclui um curso de
água corrente, homogéneo, ca-

racterística comum com as
pistas onde decorrem as com-
petições mais importantes. Ao
melhorar a qualidade da pista,
espera-se a atracção de com-
petições calendarizadas, com-
petições da Federação Portu-
guesa de Pesca Desportiva e

também provas abertas. No fu-
turo, o espaço também poderá
ser utilizado para a prática de
outras actividades, como pas-
seios pedonais e provas de
BTT.

A construção da nova Pista
de Pesca Desportiva foi devi-

damente estudada pelos
membros da Secção de Pesca
da Casa do Povo de Man-
gualde e conta com o apoio da
autarquia, estimando-se que a
intervenção esteja concluída
daqui a dois meses.

A acompanhar o presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, na visita
às obras estiveram o presi-
dente da Casa do Povo de
Mangualde, Paulo Figueiredo,
o responsável e capitão de
equipa da secção de Pesca, Va-
lentino Andrade, a presidente
da Junta de Freguesia de For-
nos de Maceira Dão, Lizete Ro-
drigues, e o presidente do
Clube de Caça e Pesca de Man-
gualde, Eduardo Costa. |

Pista ficará localizada junto a Fagilde

D.R.
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MANGUALDE Para melhorar
a qualidade dos serviços pres-
tados nas instalações do Cen-
tro Paroquial de Cunha Baixa,
foram inauguradas recente-
mente as obras de ampliação

do Centro de Dia. Na cerimónia
de inauguração marcaram
presença o presidente da Câ-
mara de Mangualde, João Aze-
vedo, o director do Centro Dis-
trital da Segurança Social de

Viseu, Telmo Antunes, e a di-
recção do Centro Paroquial de
Cunha Baixa.

A empreitada teve como ob-
jectivos melhorar a qualidade
dos serviços já prestados, ga-

rantir e aperfeiçoar as condi-
ções de trabalho dos funcio-
nários e reaproveitar as insta-
lações que necessitavam de al-
guns ajustes para ficarem mais
funcionais e actualizadas.|

Inauguradas obras de ampliação 
do Centro Paroquial de Cunha Baixa
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Com vista à construção do
Lar Residencial, na freguesia
de Espinho, estabeleceu-se o
comodato entre a Câmara
Municipal de Mangualde e o
Centro Paroquial da Cunha
Baixa para a criação de uma
extensão de um lar para ido-
sos com a designação “Lar
Residencial de S. Pedro”, nas
instalações da antiga escola
primária de Gandufe. 
Na assinatura esteve presente
o edil mangualdense, João
Azevedo, e o Padre João Leão
Zuzarte, em representação da
direção do Centro Paroquial
da Cunha Baixa.

Trata-se de uma obra con-
siderada de “grande relevân-
cia, para a freguesia de Espi-
nho, constituindo mais uma

alternativa social no concelho
de Mangualde”. A descentra-
lização de respostas sociais

face aos elevados índices de
envelhecimento da popula-
ção da Freguesia de Espinho

e consequente aumento de
dependência dos seniores e
das transformações ocorridas
nas estruturas familiares é
um dos principais objectivos
deste acordo.

As instalações da antiga es-
cola primária ganharão, as-
sim, uma nova funcionali-
dade e uma vida diferente.
Este projeto colocará o es-
paço, novamente, ao serviço
da comunidade e irá promo-
ver a preservação e requalifi-
cação do património edifi-
cado. 

O Lar Residencial São Pe-
dro terá capacidade para 13
camas e permitirá criar pos-
tos de trabalho na freguesia,
dinamizando e fortalecendo
a economia local.|

Antiga escola de Gandufe
vai acolher lar residencial
Mangualde Edifício da antiga escola primária foi cedido pela câmara ao Centro
Paroquial da Cunha Baixa 

Acordo assinado por João Azevedo e o padre João Zuzarte

D.R.
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Feira de São Mateus convida a
descobrir uma “Viseu Misteriosa”
Visitas guiadas | P3

Vindouro junta vinho ao turismo
e à gastronomia São João da Pesqueira | P10 e 11

Objectivo da autarquia é criar um centro intermodal, junto ao Hospital, que permita uma área conjunta para
bicicletas, transportes urbanos e táxis Página 5

As três aldeias da
região Centro
esperam os votos dos
portugueses para
estarem entre as 7
Maravilhas de Portu-
gal. A votação decorre
até 3 de Setembro, dia
em que Piódão
acolherá a gala de
encerramento P9 e 20

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

Viseu investel
na mobilidade

Beatriz Mateus
é campeã 
nacional

Escola de Gandufe 
vai ser transformada
em lar residencial P7

Lituânia ganha Festival
da Canção da Serra da
Estrela P8

Montemor-o-Velho
prepara-se para
nove dias de festa
Feira do Ano | P9

Lusitano optimista
para recepção ao 
Fornos de Algodres
Taça de Portugal | P13

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5326 31 DE AGOSTO DE 2017  QUINTA-FEIRA | 0,65 €

CASTELO RODRIGO, 
MONSANTO E PIÓDÃO 
À ESPERA DOS VOTOS

Cavaleira 
viseense
conquistou título 
na Sociedade
Hípica Portuguesa, 
em Lisboa, 
sem qualquer 
penalização 
nas três
classificativas.
Página 13

Página 6



A7

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 24,00 x 16,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71099779 01-09-2017

Estágio decorre de 4 
a 9 de setembro 

■ CONCERTO NA ERMIDA DA SENHORA DO CASTELO 
Texto Irene Ferreira 

MÚSICOS DE PALMO E MEIO EM MANGUALDE 
DE 4 A 9 DE SETEMBRO 
REALIZA-SE NA CIDADE 
MANGUALDENSE O ESTÁGIO 
DE ORQUESTRA E BANDA 
SINFÓNICA POEMA. A 
INICIATIVA, QUE JÁ VAI NA 
4• EDIÇÃO, REUNE MÚSICOS 
DE TODO O PAIS 

AOrquestra POEMa constituí-
da por jovens do concelho de 
Mangualde foi criada em se-

tembro de 2013. Em simultâneo sur-
giu o estágio a pensar na formação 
dos jovens que estudam música nas 
escolas de Mangualde e dos elemen-
tos que constituem as quatro bandas 
filarmónicas do concelho (bandas fi-
larmónicas de Abrunhosa a Velha, 
Lobelhe, Tibaldinho e Vila Cova de 
Tavares). 
Trata-se de uma organização con-
junta da autarquia de Mangualde, da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, do Agrupamento de Escolas 
de Mangualde e do Conservatório 
Reg,ionsi de Música Dr. José de Aze-
redo Perdigão de Viseu. 
Todos os anos o estágio tem conta-
do com cerca de meia centenas de 
jovens músicos de diversas orques-
tras e bandas não só do concelho 
mangualdense mas também de vá- 

rios pontos do país, nomeadamen-
te de Lisboa, Aveiro, Coimbra, Por-
to e de outras capitais de distrito. 
Segundo João Lopes, vereador da 
cultura no município de Mangual-
de, o estágio não assenta apenas na 
formação que "é o principal motivo 
do projeto" mas também "no conví-
vio e na partilha de experiências e 
conhecimentos". 
O vereador refere que o estágio é "in-
tensivo" ao longo de uma semana e  

no final é apresentado ao público o 
resultado final dessa formação. Este 
ano o concerto final está agendado 
para o dia 9 de setembro, na Ermi-
da da Senhora do Castelo, às 18h00. 

"Reportório variado" 
Durante a semana de 4 a 9 de setem- 

bro, o estágio assenta na Orques-
tra de Sopros e Orquestra Sinfónica 
(cordas e percussão). 
O maestro Tiago Correio, responsá-
vel pela Orquestra POEMa, promete 
um reportório "variado desde o mais 
clássico ao mais ligeiro sem esquecer 
algumas músicas de filmes". 

Página 7
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Obras de ampliação do Centro de Dia em Cunha Baixa
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
1 de Setembro de 2017
 
32 Views
 
Foram inauguradas, na passada sexta-feira, as obras de ampliação do Centro de Dia, com vista à
melhoria da qualidade dos serviços prestados nas instalações do Centro Paroquial de Cunha Baixa.
 
Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o
Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, Telmo Antunes, e a direção do Centro
Paroquial de Cunha Baixa, presidida pelo Padre João Leão Zuzarte.
 
A empreitada teve como objetivos melhorar a qualidade dos serviços já prestados, garantir e
aperfeiçoar as condições de trabalho dos funcionários e reaproveitar as instalações que necessitavam
de alguns ajustes para ficarem mais funcionais e atualizadas.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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FAZER BEM, FAZER 
DIFERENTE 
Apresentação pública da Candidatura do PSD à Junta 
de Freguesia de Espinho 
No passado dia 20 de agosto, foi apresentada 
publicamente a candidatura de Bruno Pinto à 
Junta de Freguesia de Espinho, pelo Partido Social 
Democrata (PSD). A apresentação decorreu na 
Abadia de Espinho e nela estiveram presentes 
o candidato à Câmara Municipal de Mangualde, 
Joaquim Messias, o candidato à Assembleia  

Municipal, Serafim Tavares, o Presidente da 
Comissão Política Distrital de Viseu do PSD e 
deputado à Assembleia da República, Pedro Alves. A 
apresentação foi pautada pela grande recetividade 
dos moradores daquela freguesia, que fizeram 
questão de marcar presença e de dar o seu apoio a 
esta candidatura. 
Inauguração da sede da candidatura do PSD "Fazer 
Bem, Fazer Diferente" 
No âmbito da candidatura do PSD "Fazer Bem, Fazer 
Diferente", foi inaugurada, no passado dia 26 de 
agosto, a sede da mesma, sita na Rua 1° de Maio, 
no centro da cidade de Mangualde, um espaço de 
todos e para todos. Discursaram o Presidente da 
Juventude Social Democrata (JSD), Luís Amaral, 
os candidato à Câmara Municipal e à Assembleia 
Municipal de Mangualde, Joaquim Messias e 
Serafim Tavares, respetivamente. Todos os discursos  

foram calorosamente aplaudidos pela multidão que 
respondeu positivamente ao convite, num nítido sinal 
de apoio e incentivo à candidatura em questão. 
Apresentação pública da candidatura "Fazer Bem, 
Fazer Diferente" 
No próximo dia 10 de setembro, terá lugar no 

Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, em 
Mangualde, pelas 18 horas, a apresentação 
pública das linhas orientadoras e compromissos 
da candidatura de Joaquim Messias à Câmara 
Municipal de Mangualde. Serão ainda apresentados 
os candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de 
Freguesia e marcarão presença vários dirigentes do 
cenário político nacional. A candidatura "Fazer Bem, 
Fazer Diferente", na pessoa de Joaquim Messias, 
convida, desde já, todas e todos os mangualdenses a 
estar presentes neste evento. 

JOÃO AZEVEDO DÁ "PONTAPÉ DE ARRANQUE" 
CAMPANHA COM INAUGURAÇÃO DA SEDE 
ESPAÇO FOI PEQUENO PARA ACOLHER APOIANTES CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, AUMENTO 
No passado dia 24 de agosto, e perante centenas DO INVESTIMENTO PÚBLICO E BAIXA DOS 
de pessoas, a candidatura Vangualde Com Futuro', IMPOSTOS 
encabeçada por João Azevedo, inaugurou a sede de O candidato à Câmara Municipal de Mangualde realçou 
campanha, situada no Largo do Rossio. Num discurso que o esforço que o seu executivo tem vindo a fazer para 
mereceu muitas palmas, João Azevedo afirmou que a sua melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses em 
maior vontade é "deixar Mangualde muito melhor de como várias dimensões, destacando o trabalho feito a nível 
a encontrei". da consolidação das contas públicas, o aumento do 
"Esta sede representa aquilo que é a imagem do futuro", investimento público no concelho, e a baixa dos impostos. 
disse João Azevedo. "O Largo Dr. Couto, o Largo do Também a captação de empresas e investimento privado, 
Rossio, o Largo das Carvalhas, o antigo cinema, a e a diminuição da taxa de desemprego, é um ponto de 
estratégia de saneamento. Tudo isto representa um orgulho para o atual autarca. 
Mangualde moderno e atrativo. Tudo isto vai potenciar um "A obra está feita! Estamos a preparar o futuro. Não é 
concelho mais forte". uma promessa, nem uma notícia no jornal a meia dúzia 
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS de dias das eleições", afirmou João Azevedo. "Não temos 
MANGUALDENSES: calendário eleitoral. Fazemos porque tem de ser feito",  

acrescentou. 
"MANGUALDE REJUVENESCEU, REVITALIZOU-SE." 
Leonor Pais, candidata à Presidente da Assembleia 
Municipal de Mangualde, durante o seu discurso salientou 
o trabalho feito até agora. "A Mangualde de agora, não é 
a de antigamente. Mangualde rejuvenesceu, revitalizou-
se. O que Mangualde é hoje, nós não soubemos sequer 
sonhar face às dificuldades que sabíamos que íamos 
enfrentar. E esta é apenas a face visível do esforço que foi 
feito. Por trás disto, há um trabalho infinito que foi preciso 
fazer", afirmou. 
Também Ricardo Ângelo, candidato a membro da 
Assembleia Municipal de Mangualde, fez questão de frisar 
que "há um Mangualde antes de João Azevedo, há um 
Mangualde depois de João Azevedo". Nesta sessão de 
abertura marcaram presença vários elementos da lista 
candidata à Câmara e à Assembleia Municipal, bem como 
os candidatos às Assembleias de Freguesia, entre outros 
militantes e simpatizantes que, rapidamente, lotaram a 
sala. 

AUTÁRQUICAS 
2017 

CANDIDATO A PRESIDENTE 
JOSE MANUEL ALMEIDA 
Candidato-me para servir com "TRABALHO SÉRIO 
E INDEPENDENTE" a União de Freguesias de 
Mangualde, Mesquitela e Cunha-Alta. 
Faço-o por vontade própria, acompanhado por 
pessoas que entendi terem capacidades para fazerem 
parte da equipe, o que agradeço. 
Militei em tempos, desde a fundação em Mangualde 
do Partido Socialista e só, mas há muito tempo que 
não me revejo em qualquer partido político. 
Hoje só envergo a camisola de Mangualde. 
Acredito que os eleitores me avaliem para os servir 
com humildade, dedicação e solidariedade. 
Bem-haja, um abraço, 
José Manuel Almeida 

Lista de candidatos à Eleição da Assembleia da União 
de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, 
do grupo de cidadãos eleitores com a denominação de 
"TRABALHO SÉRIO E INDEPENDENTE". 
CANDIDATOS EFETIVOS 
1.JOSÉ MANUEL DA COSTA RAMOS DE ALMEIDA, 
62 anos, EMPRESÁRIO, residência Cubos, 

MANGUALDE 
2.CARLA MARISA A. COSTA COUTO, 38 anos, OFICIAL 
DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, residência 
MANGUALDE 
3.MARIA JOÃO PAIVA MARQUES TINOCO, 46 anos, 
EXPLICADORA, residência MANGUALDE 
4.FRANCISCO VILHENA NOGUEIRA, 70 anos, 
REFORMADO, residência MANGUALDE 
5.ALBERTO RODRIGUES FERNANDO, 43 anos, 
CHEFE DE MECÂNICO residência Canedo do Chão 
MANGUALDE 
6.MARIA DO CARMO COSTA GARCIA, 53 anos, 
EMPREGADA DE ESCRITÓRIO, residência 
MANGUALDE 

7ARTUR VICENTE, 69 anos, ENG. AGRICOLA, 
residência MANGUALDE 
8.ANTÓNIO JOSÉ DE CAMPOS, 51 anos, 
EMPREGADO DE BALCÃO, residência MANGUALDE 
9.HELENA CRISTINA CORREIA DE PAIVA, 48 anos, 
DOMÉSTICA, residência MANGUALDE 
10. ARLINDO FERNANDES RIBEIRO, 62 anos, 
REFORMADO, residência Santa Luzia, MANGUALDE 
1 1.FERNANDO EUGÉNIO SOUSA MIDÕES, 55 anos, 
MECÂNICO, residência MANGUALDE 
12,CRISTIANA TERESA DA S. H. DE OLIVEIRA 
CORUCHE, 46 anos, REFORMADA, residência 
MANGUALDE 
13,TIAGO JOSÉ FERREIRA CARVALHO, 32 anos 
TÉCNICO AGRICOLA, residência Mesquitela, 
MANGUALDE 
CANDIDATOS SUPLENTES 
1.ALFREDO GONÇALVES LOURENÇO ANTÓNIO, 49 
anos, COMERCIANTE, residência MANGUALDE 
2.FÁTIMA ISABEL M. F. FONSECA, 32 anos, 
EMPREGADA FABRIL, residência Pinheiro de Baixo, 
MANGUALDE 
3. JOÃO DE ALMEIDA NEVES, 71 anos, REFORMADO, 
residência Cunha Alta, MANGUALDE 
4.AMADEU DE PINA LOPES, 73 anos, REFORMADO, 
residência MANGUALDE 
5.ANA MARGARIDA A. V. BERNARDO, 37 anos, 
EMPREGADA FABRIL, residência MESQUITELA, 
MANGUALDE 
6. RENATO JOSÉ ALMEIDA FERREIRA RAMOS, 
37 anos, TÉCNICO DE SOM, residência Cubos, 
MANGUALDE 
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FORNOS DE MACEIRA DÃO 
COM CORAÇÃO 

Fernando 
Fernandes .. 

AUTÁRQUICAS psit, 
?Ol 

Pedro 
Marques 

Fornos de Maceira PRESENTES PELA GENTE DA TERRA 
4.. 

PEDRO MARQUES CANDIDATO DO PSD A JUNTA DE 
FREGUESIA DE FORNOS DE MACEIRA DÃO 
Pedro Marques apresenta-se publicamente como candidato do PSD à Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão 
sob o lema "Fornos de Maceira Dão Com Coração". 
Junto de si e para em conjunto trabalharem em prol da Freguesia de Fornos de Maceira Dão está Fernando 
Fernandes, Núria Fernandes e José Araújo entre muitos outros. 

SÉRGIO ALBUQUERQUE, 
CANDIDATO DO PSD 
FREGUESIA DE S. JOÃO 
DA FRESTA 
Nascido e criado na aldeia de Pinheiro de Tavares, 
na Freguesia de S. João da Fresta, tive sempre como 
principio ao longo da minha evolução como homem, 
que a minha vida social e profissional não é só 
para mim mas sim para todos. Sendo assim, temos 
que aceitar mudar de paradigma, sabendo ouvir e 
compreender quem nos rodeia. 
Quando retornei a casa dos meus pais, deparei-me 
com a realidade taxativa da sociedade constituinte 
na freguesia de São João da Fresta! O que é isto? 
Pensei eu. Não se passa nada, quem se esqueceu 
de nós, quem nos ajuda? Descobri um vazio. Após 
esta constatação e dentro da minha filosofia de vida, 
foram-se formando uma série de ideias simples e 
práticas e na continuação desse pensamento, tomei a 
decisão de avançar com a minha candidatura à Junta 
de Freguesia de São João da Fresta nestas eleições 
do dia um de Outubro. 
Se se procurar trabalho, ele aparecerá. Se se 
estudarem ideias e verificarmos que as coisas 
boas que outros idealizaram se poderão aplicar à 
realidade desta freguesia, sendo humildes, tudo se 
consegue. Se, com paciência e perseverança se 
procurar investimento nas mais diversas instituições 
locais, governamentais ou europeias, nos privados 
e em conjunto com todos e para todos, poderemos 
sair deste esquecimento. Eu sei fazer-me ouvir, mas 
primeiro, ouço e pondero. 
Como ninguém faz nada sozinho, aceitei aliar-me a 
um conjunto de pessoas fabulosas com muita vontade 
de, e em conjunto, trabalhar em prol de todos os 
habitantes destas cinco aldeias (Casais, São João, 
Fresta, Avinhó e Pinheiro de Tavares) do concelho de 
Mangualde. 
Para que juntos possamos construir uma freguesia 
próspera e dignificante, vamos "Fazer bem e para 
todos" 

Sérgio Vicente Albuquerque 

SERAFIM TAVARES 
CANDIDATO A 
PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE MANGUALDE PELO 
PSD 
Caro leitor 
Corno já é sabido, sou candidato a Presidente da 
Assembleia Municipal de Mangualde pelo PSD, 
com vontade de dar contributo de valor para o 
desenvolvimento da nobre terra e hospitaleira 
Mangualde. 
Encetei esta caminhada, sabendo de antemão o 
que me espera — que as jornadas serão difíceis e 
trabalhosas, que a oposição tem tenda armada e que 
as pessoas estranham a mudança. 
Mas sei mais do que isso: sei o que tem de ser 
feito e como faze-lo, sei o que Mangualde precisa e 
merece. Já é tempo. E tempo de ver investimento em 
Mangualde, nas ruas, nas suas gentes, no turismo e 
na industria que é de todos nós. 

Como sabem sou empresário e não vendi empresas 
para dar mais de mim em prol de Mangualde, continuo 
a pagar impostos, outros não. Não sou político, nem 
frequentei a escola deles. 
Frequentei outra escola, que muito me ensinou e que 
pouco se encontra nos tempos que correm. Fui, desde 
pequeno, trabalhador na agricultura e em tudo que 
de mais fosse preciso. Eram outros tempos em que a 
pobreza e o trabalho não se estranhavam, porque era 
o dia a dia. Tudo advinha do esforço e da vontade que 
ele se viesse a concretizar no que era preciso. 
Cresci com vontade de ser mais e conseguir mais, 
para que os meus filhos não tivessem de cavar para 
encontrar qualidade que vida. 
Depois da tropa e curso de Técnico Fiscal Aduaneiro 
(Guarda Fiscal), construí um negócio que nos desse 
isso. Nunca fui menino de papá para ter sucesso 
na escola, ou não!! Eu queria ir e fazer acontecer! 
Consegui dar-nos isso. Em muito agradeço à minha 
esposa que sempre me apoiou e em muito ajudou a 
concretizar o que conseguimos e claro está, agora, 
com os filhos. Com  eles as empresas cresceram para 
outros patamares. 
Nunca tivemos emprego, mas tivemos muito trabalho. 
Tinha de ser assim. Porque só se consegue alguma 
coisa com trabalho e é também o trabalho que 
dignifica o homem. 
Agora não é diferente, sou homem de construção. É 
com muito trabalho que Mangualde se torna o que 
sempre quisemos, precisamos e ainda não tivemos. 
É preciso devolver a política ao povo, porque é esse o 
significado de democracia. 
Enquanto Presidente da Assembleia é essa a minha 
intenção. Será sempre essa a minha campanha e o 
meu propósito. 
É o espaço político em que o público tem o direito de 
expressar as suas preocupações e colocar dúvidas 
que vai ver respondidas. 
E a ponte entre a política e o povo. 
Como mangualdense e vosso conterrâneo será esta a 
minha prioridade — ouvir e solucionar. 
Todos os mangualdenses sabem onde me encontrar, 
em minha casa, ou nas minhas empresas, serão 
sempre bem recebidos. 
Conto com o seu voto. O meu obrigado. 

Um abraço amigo, 
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Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 
232 623 355 
Rua Comb. 

da G. Guerra, INSTITUTO CLINICO 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD3- 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 - 

962974658 - 963051265 - - 967011696 

www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@sapo.pt  
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Telef. e Fax: 271 703 059 
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Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 
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FORNOS DE ALGODRES 

232 613 298 
232 611 075 

Rua da 
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n/ 
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ABADIA DE ESPINHO INAUGURADA APÓS OBRAS DE 
RESTAURO 

OBRAS REVELARAM 

EXISTÊNCIA DE CAPELA DO 
, 

SÉC. XVI 
No passado dia 30 de julho, foram inauguradas as 
obras de restauro da Abadia de Espinho. O evento 
contou com a presença do Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João Azevedo e do Presidente 
da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro. 
A requalificação, iniciativa da Câmara Municipal de 
Mangualde e da Paróquia de Espinho, demorou cerca 
de dois meses e meio, e a Igreja de S. Pedro. As obras 
visaram o restauro e conservação das paredes do 
interior, e a melhoria da iluminação em toda a igreja. 
Durante os trabalhos, foi descoberta uma inscrição, 
dando conta da existência de uma capela do séc. XVI 
na Abadia. As obras de restauro revelaram assim uma 
importante descoberta para a história da região e de 
elevado interesse arqueológico. 
A ocasião foi ainda assinalada com uma eucaristia 
celebrada pelo Padre João e pelo Padre Santiago. 

Página 12



A13

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 21,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71147945 01-09-2017

IV ENCONTRO GASTRONÓMICO DE ABRUNHOSA-A-- 
VELHA 
SABORES TRADICIONAIS DA REGIÃO FIZERAM 
AS DELÍCIAS DE CENTENAS DE PESSOAS 
No passado dia 5 de agosto, o Centro da Aldeia de 
Abrunhosa-a-Velha foi palco de mais um Encontro 
Gastronómico. Pelo 4° ano consecutivo, a gastronomia 
tradicional do concelho fez as delícias das centenas 
de visitantes. No evento marcaram presença o 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, e o Presidente da Junta Freguesia de 
Abrunhosa-a-Velha, Eduardo Albuquerque. 
A Sopa de barbo do Chefe João Tomé, o Arroz de  

pato do Chefe Alfredo, a Feijoada de javali do Chefe 
Neca, a Caldeirada de peixe da Chefe Ivone e o Pão 
de centeio e pães de chouriço do Chefe Américo fo-
ram os pratos em destaque. A entrada tinha o custo 
simbólico de cinco euros e permitia aos visitantes 
provar os vários "pratos" apresentados, bem como 
desfrutar de muita animação. A partir das 22h00, em 
Vila Mendo de Tavares foi possível dar um pezinho de 
dança num animado Baile acompanhado do grupo 
Banda Sonora. 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de  

Abrunhosa-a-Velha, contou com a colaboração 
da Câmara Municipal de Mangualde, do grupo 
Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, 
da Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-
a-Velha, do Estrela do Mondego Futebol Club, do 
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de 
Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha e das 
Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha 
e com o patrocínio do Hotel Mira Serra, da COAPE e 
da Quirnirep. 

Página 13



A14

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,68 x 10,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71147962 01-09-2017

INAUGURADAS OBRAS 
DE AMPLIAÇÃO 
DO CENTRO DE DIA DE 
CUNHA BAIXA 
Com vista à melhoria da qualidade dos serviços pres-
tados nas instalações do Centro Paroquial de Cunha 
Baixa, foram inauguradas, na passada sexta-feira dia 
25 de agosto, as obras de ampliação do Centro de 
Dia. Na cerimónia marcaram presença o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, 
o Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de 
Viseu, Teimo Antunes, e a direção do Centro Paro-
quial de Cunha Baixa, presidida pelo Padre João Leão 
Zuzarte. 
A empreitada teve como objetivos melhorar a qualida-
de dos serviços já prestados, garantir e aperfeiçoar as 
condições de trabalho dos funcionários e reaproveitar 
as instalações que necessitavam de alguns ajustes 
para ficarem mais funcionais e atualizadas, 
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TRAVANCA DE TAVARES TEM NOVA CASA 
MORTUÁRIA 

Para o Presidente da União de Freguesias de Tavares, 
Alexandre Constantino, importa "agradecer a todos 
os que contribuíram para esta obra, pois foram 
contribuições determinantes para a conclusão da 
obra". Sublinhou ainda "um agradecimento especial 
ao empreiteiro que fez os trabalhos de recuperação 
do espaço, que tudo fez para que a obra estivesse 
concluída a tempo de que alguns dos contribuintes 
desta obra, que residem fora da Aldeia, conseguissem 
estar presentes na hora da inauguração?' 
A cerimónia terminou com uma homenagem ao Padre 
António Cunha, pároco da Freguesia, pela dedicação 
que deu à população do concelho de Mangualde. 

Na aldeia de Travanca de Tavares, em Mangualde, 
foi inaugurada no passado dia 12 uma nova Casa 
Mortuária. Este novo espaço situa-se na antiga Escola 
Primária, sendo este aproveitamento das referidas 
instalações um dos desejos da população da aldeia, 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde e Alexandre Constantino, Presidente da 
União de Freguesias de Tavares, marcaram presença 
na cerimónia. 

Para o edil mangualdense, João Azevedo, "esta é, 
sem dúvida, uma reabilitação do espaço público, 
um edifício com história e com futuro. Com  alguma 
dificuldade, mas conseguimos recuperar o património 
de todos nós. Este foi um investimento conjunto 
entre a População, Junta de Freguesia e Câmara 
Municipal". "A aldeia e o povo de Travanca, ficaram a 
ganhar" — afirmou o Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde. 
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PISTA DE PESCA 
DESPORTIVA A NASCER 
EM MANGUALDE 
NOVAS CONDIÇÕES VÃO PERMITIR 
A REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES 
CALENDARIZADAS, FEDERADAS E PROVAS 
ABERTAS 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, visitou as obras que vão dar acesso à 
futura Pista de Pesca Desportiva. A acompanhar o edil 
esteve o Presidente da Casa do Povo de Mangualde, 
Paulo Figueiredo, o responsável e Capitão de equipa 
da secção de Pesca, Valentino Andrade, a Presidente 

O Papa Gregório I, cujo pontificado perdurou entre 3 
de Setembro de 590 e 12 de Março de 604, insurgiu-
se contra este hábito com o fundamento de que o 
contacto com o corpo era a via mais próxima para o 
pecado. 
Gradualmente, o banho frequente passou a ser mais 
espaçado, acabando por ser anual. Uma vez por ano 
toda a família tomava banho na água aquecida que 
enchia um barril: primeiro o homem mais velho da 
casa, a que se seguiam os outros, depois as senhoras 
e, por fim, as crianças. Facilmente se pode calcular 
como se apresentaria a água a final. 
Com as cruzadas, entre os séculos XI e XIII, o hábito 
de tomar banho melhorou nos finais da Idade Média, 
mas nos séculos XVI e XVII tudo piorou novamente 
devido às noções de saúde e de doença. 
O sumptuoso Palácio de Versalhes não possuía casa 
de banho até que o Rei Luís XIV equipou um dos 
aposentos com uma banheira de mármore. Porém, 
apenas servia para ostentação, pois nenhum uso lhe 
era dado. 
Como referimos, os séculos XVI e XVII trouxeram 
algum retrocesso quanto aos regulares hábitos de 
higiene. Os médicos acreditavam que os banhos 
contribuíam para alargar os poros da pele, facilitando 
deste modo a entrada de diversas doenças. Demorou 
muito tempo até que o banho viesse a ser acreditado 
com um meio de cuidar da saúde. Para tal contribuiu o 
desenvolvimento do iluminismo. 
Na cultura ocidental, no século XIX, foi reintroduzido 
o banho rotineiro na Europa, tendo sido criadas novas 
termas em localidades como Caldas da Rainha. 
A partir da década de 1930 popularizou-se no 
Ocidente o costume de tomar banho ao menos uma 
vez por semana. Nessa época a lavagem do corpo 
tinha lugar geralmente ao sábado, o mesmo dia em 
que as peças íntimas das crianças eram trocadas. 
A facilidade de aquecer a água e muitos outros 
fatores de todos conhecidos fizeram com que 
atualmente, para a generalidade das pessoas, o banho 
diário seja prática comum. 

da Junta de Freguesia de Fornos de Maceira Dão, 
Lizete Rodrigues, e o Presidente do Clube de Caça e 
Pesca de Mangualde, Eduardo Costa. 
Promover a pesca enquanto competição é um dos 
objetivos que se pretende alcançar com a melhoria 
das acessibilidades. Atualmente, o espaço tem 
capacidade para 40 pesqueiros, em mais de 400 m2. 
Ao construir novos acessos, espera-se atrair mais 
concorrentes e, consequentemente, mais visitantes ao 
concelho. 
O local inclui um curso de água corrente, homogéneo, 
característica comum com as pistas onde decorrem 
as competições mais importantes. Ao melhorar a 
qualidade da pista, espera-se atrair competições 
calendarizadas, competições da Federação 
Portuguesa de Pesca Desportiva e também provas 
abertas. No futuro, este espaço também poderá ser 
utilizado para a prática de outras atividades, como 
passeios pedonais e provas de BIT. 
A construção da nova Pista de Pesca Desportiva foi 
devidamente estudada pelos membros da Secção de 
Pesca da Casa do Povo de Mangualde e conta com 
o apoio da autarquia. Espera-se que a reabilitação do 
espaço esteja concluída daqui a dois meses. 
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MANGUALDE 
FASHION  2017 

«MANGUALDE FASHION» 
MANEQUINS AFONSO VILELA E CLÁUDIA BELO 
VÃO SUBIR AO PALCO NUMA NOITE EM QUE A 
MODA É RAINHA 
No dia 6 de setembro, às 21h00, o Largo Dr. Couto, 
em Mangualde, recebe a 6a edição do «Mangualde 
Fashion». Trata-se de um desfile de moda que visa 
promover e dinamizar o comércio e as marcas locais, 
bem como dar uma oportunidade no mundo da moda 
aos jovens que sonham enveredar por esse caminho. 
Os manequins Afonso Vilela e Cláudia Belo vão subir 
ao palco numa noite em que a moda é rainha. 
Esta atividade, promovida pela autarquia 
mangualdense, conta com o apoio da Associação 
Empresarial de Mangualde e envolve vários 
representantes de lojas de roupa e acessórios, 
ourivesarias e relojoarias, sapatarias, cabeleireiros, 
ópticas, entre outros. 
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NOVAS MISSÕES PASTORAIS 
Por Artur Santos 

DIOCESE DE VISEU EM RENOVAÇÃO 
Comunidade paroquiana de Mangualde vive dias de fé e 
esperança, mas também de tristeza e nostalgia 
Cónego Jorge Alberto da Silva Seixas deixa a Paróquia de 
Mangualde, indo integrar a Equipa Formadora do Seminário 
Interdiocesano em Braga 
A Unidade Pastoral constituída pelas paróquias de 
Mangualde - Cunha Alta - Cunha Baixa - Freixiosa Quintela 
de Azurara e Mesquitela será assumida in solidum pelos 
Padres: Manuel António da Rocha Fontes Santos; António 
Edson Bantim Oliveira e Paulo Jorge Figueiredo Domingues, 
sendo moderador o Padre Manuel António Rocha, actual 
Pároco de Campo de Madalena. 
A comunidade paroquiana de Mangualde em particular e o 
concelho em geral nutrem grande carinho pelo Sr. Cónego 
Dr. Jorge Seixas, até agora, pároco desta linda parcela da 
antigas Terras de Azurara da Beira pois, desde a sua entrada 
triunfal na paróquia de Mangualde em 16 de Setembro de 
2007, criou-se forte empatia entre o povo e o seu pároco 
por via da sua dedicação, competência e trato cordial e 
notável relacionamento profissional, técnico e humano no 
desempenho da missão para que Deus o enviou. 
Nascido em Moçambique em 27 de Outubro de 1967, 
Jorge Alberto da Silva Seixas foi admitido ao Diaconado em 
19-11-1991 no Seminário de Fornos de Algodres, tendo 
Admissão ao Presbiteral em 16-10-1992 na Sé de Viseu, 
sendo a sua Ordenação Presbiteral em 08-11-1992 em 
Lordosa. 
Fez o Estágio Pastoral na paróquia de Ribafeita no período 
1992-1993 orientado pelo Padre Manuel da Rocha Felício 
(Hoje Bispo da Guarda). 
Durante os últimos dez anos como Pároco de Mangualde e 
Presidente da grande instituição que é o Complexo Paroquial 
e as suas múltiplas valências, estimulou os paroquianos a 
integrarem-se nas mais importantes iniciativas e tarefas 
de engrandecimento da instituição, de que se destacam: 
Construção do Lar "Padre António Pinto Lobinho" (grande 
sonho do seu patrono e que a sua morte prematura impediu 
de ver concretizado), criação e ampliação da pastelaria, 
dinamização do jornal, modernização do auditório, aumento 
da frota automóvel, ampliação da prestação dos serviços  

de carácter social à comunidade, revitalização das festas do 
Padroeiro S. Julião, para além de outras que seria fastidioso 
estar a enumerar, tendo, em consequência, duplicado o 
número de funcionários que servem a instituição com brio 
profissional, amor e zelo (hoje ultrapassa a centena). 
Jantar de Despedida 
Pelo seu empenho cintilante na dedicação, capacidade 
de liderança e de entrega àquela casa, a sua Direcção, 
Conselho. Fiscal e Colaboradores quiseram presenteá-lo com 
um jantar de despedida, o qual teve lugar nas instalações do 
Lar Padre Lobinho no dia 31 de Julho último. 
No final do repasto, o Sr. Cónego, bastante consternado 
e emocionado, enalteceu a iniciativa, por ser um jantar em 
família, sendo que a sua família restrita são os seus pais 
e sobrinho e a mais abrangente todos quantos trabalham 
naquela grande instituição. 
Na oportunidade foi-lhe ofertado um presépio personalizado, 
tendo por cenário o Altar da Igreja Paroquial para que se 
lembre sempre de Mangualde. 
Entretanto, no dia 22 de Julho, a paróquia havia surpreendido 
o seu Pastor durante a missa vespertina, homenageando-o 
pelos seus 25 anos ao Serviço de Deus e do Seu Povo. 

Considerando a sua partida breve, para outra missão, alguns 
paroquianos quizeram celebrar com ele as suas bodas de 
prata sacerdotais - 25 anos, dos quais, dez foram dedicados 
à Paróquia de Mangualde. 
A Santa Missa foi presidida pelo Bispo de Viseu D. Ilídio 
Leandro e concelebrada pelo Arcipreste da Beira Alta, 
Padre Nuno Azevedo, pelo Padre Paulo Vicente e ainda pelo 
Diácono Permanente Manuel Vaz. 
Foi com bastante surpresa que o Sr. Cónego reagiu a esta 
comemoração, pois dela não tinha conhecimento e a qual 
contou com a presença de seus pais e sobrinho e diversas 
entidades públicas, empresariais e associativas, tendo o 
presidente da autarquia Dr. João Azevedo feito a entrega 
ao Sr. Cónego de uma placa alusiva ao momento e, também 
a Direcção do Complexo Paroquial lhe fez a entrega de um 
cálice de prata. 
Esta iniciativa causou alguma perplexidade na comunidade 
em geral devido ao secretismo com que foi preparada pois,  

muitas mais pessoas permitiriam uma melhor "compostura 
humana" da igreja e certamente que o Sr. Bispo ficaria a 
saber da real estima dos mangualdenses pelo seu pároco, já 
que foi muito escasso o número de fieis presentes na missa. 
Jantar de despedida promovido pela comunidade 
mangualdense 
Mas, as gentes desta "Nobre Terra Hospitaleira" como diz a 
"Marcha de Mangualde" cuja passagem o Sr. Cónego tantas 
vezes citou, não esqueceram a formação social, doutrinal, 
cultural, profissional e pastoral do seu pároco e por isso, 
sem segredos, no dia 10 de Agosto, quiseram manifestar-
lhe quanto o admiram e sentem já a sua partida breve e 
por isso, mais de duas centenas reuniram-se num jantar 
de despedida num restaurante da cidade, no qual marcou 
presença o Vigário geral da Diocese em representação do 
Sr. Bispo D. Ilídio Leandro o qual não pode estar presente 
por ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica. 
A convite da organização marcaram também presença os 
pais do homenageado, Sr. Claudino Rodrigues Seixas e D. 
Maria Madalena Marques da Silva e seu sobrinho (afilhado) 
José Pedro. 
Após o animado repasto, degustado em alegre convívio, o Sr. 
Cónego proferiu algumas palavras de circunstância alusivas 
ao momento, com alguns dos convivas a não conseguirem 
suster algumas lágrimas mas que, depois, em uníssono o 
brindaram com uma calorosa salva de palmas, sendo-lhe 
oferecido um lindo presépio. 
Última Missa - Despedida do Pároco 
Por último, no dia 15 de Agosto (Feriado Nacional) a Igreja 
Paroquial tornou-se pequena para acolher o povo anónimo 
que, bastante consternado quis assistir à missa em que o Sr. 
Cónego Jorge Seixas se despedia dos seus paroquianos e, 
manifestar-lhe a sua estima e gratidão pela maneira alegre 
e entusiástica como nestes dez anos serviu esta paróquia 
em torno do seu Padroeira S. Julião. 
Com o amplo templo a "rebentar pelas costuras", centenas 
de fieis assistiram à Santa Missa presidida pelo Sr. Cónego 
Jorge Seixas e concelebrada pelo Padre Paulo Vicente e o 
Diácono Manuel Vaz. 
Durante a homilia, o ainda pastor da comunidade paroquiana 
de Mangualde fez um périplo pela sua existência de quase 
meio século, dissecando as passagens principais da sua 
vida dedicada a Deus e à Igreja, dizendo que parte sereno, 
tranquilo e feliz. 
Foram-lhe depois ofertadas várias lembranças, 
designadamente do Grupo Acreditar, Grupo Coral Litúrgico 
da Paróquia e do Dr. João Azevedo, Presidente da Autarquia 
mangualdense. 
Saúdo-vos a todos, a cada um em particular, com todo o 
afecto e no Amor de Jesus Cristo. 
Bastante emocionado o Sr. Cónego Jorge Seixas recordou 
que foi com esta saudação que quando aqui chegou há dez 
anos se dirigiu à comunidade paroquial de Mangualde e que, 
com esta mesma saudação se despedia agora de todos. 
Por fim, com a emoção estampada no rosto todos os 
presentes se despediram do seu fascinante pastor 
tributando-lhe uma sentida e longa saudação de palmas. 
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REPAROS DOS NOSSOS LEITORES 

 

'Última página 

 

XIII CONCENTRAÇÃO DO 
MOTOCLUBE DE MANGUALDE 
ANIMAÇÃO E CONVIVIO FAZEM PARTE DESTA 
CONCENTRAÇÃO 

P. 06 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 
232 623 355 
Rua Comb. 

da G. Guerra, INSTITUTO CLINICO 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LD3- 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
Contatos: 232613652 - 966124596 - 963901298 - 

962974658 - 963051265 - - 967011696 

www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@sapo.pt  

comércio de 
móveis, Ida 

www,movifornos.pt  

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

232 613 298 
232 611 075 

Rua da 
Saudade, 

n/ 
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IV Encontro Gastronómico de Abrunhosa-a-Velha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2017

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7850

 
sabores tradicionais da região FIZERAM AS DELÍCIAS DE CENTENAS DE PESSOAS
 
No passado dia 5 de agosto, o Centro da Aldeia de Abrunhosa-a-Velha foi palco de mais um Encontro
Gastronómico. Pelo 4º ano consecutivo, a gastronomia tradicional do concelho fez as delícias das
centenas de visitantes. No evento marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da Junta Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Eduardo
Albuquerque.
 
A Sopa de barbo do Chefe João Tomé, o Arroz de pato do Chefe Alfredo, a Feijoada de javali do Chefe
Neca, a Caldeirada de peixe da Chefe Ivone e o Pão de centeio e pães de chouriço do Chefe Américo
foram os pratos em destaque. A entrada tinha o custo simbólico de cinco euros e permitia aos
visitantes provar os vários "pratos" apresentados, bem como desfrutar de muita animação. A partir
das 22h00, em Vila Mendo de Tavares foi possível dar um pezinho de dança num animado Baile
acompanhado do grupo Banda Sonora.
 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha, contou com a colaboração da
Câmara Municipal de Mangualde, do grupo Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, do Estrela do Mondego Futebol Club, do
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha e
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e com o patrocínio do Hotel Mira Serra, da
COAPE e da Quimirep.
 
1 de Setembro de 2017
 
Rosto
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INAUGURADAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO  DO CENTRO DE DIA DE CUNHA BAIXA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2017

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7853

 
Com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados nas instalações do Centro Paroquial de
Cunha Baixa, foram inauguradas, na passada sexta-feira dia 25 de agosto, as obras de ampliação do
Centro de Dia. Na cerimónia marcaram presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Viseu, Telmo Antunes, e a direção
do Centro Paroquial de Cunha Baixa, presidida pelo Padre João Leão Zuzarte.
 
A empreitada teve como objetivos melhorar a qualidade dos serviços já prestados, garantir e
aperfeiçoar as condições de trabalho dos funcionários e reaproveitar as instalações que necessitavam
de alguns ajustes para ficarem mais funcionais e atualizadas.
 
1 de Setembro de 2017
 
Rosto
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Um Dia Por Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/09/2017

Meio: Via Verde Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5c97094d

 
Sabia que Mangualde outrora se chamou Azurara da Beira? E que é uma das principais vias de ligação
à Europa por caminho-de-ferro? Siga este roteiro e vá conhecer mais curiosidades sobre esta cidade
do Centro.
 
01 de setembro 2017
 
Dia1
10H00
Comece o passeio pela Torre do Relógio Velho, perto do Largo Álvares Cabral. Esta velha torre sineira,
de construção medieval, marca o centro da vila primitiva. Eram estes sinos que chamavam os
“homens bons” para as reuniões do concelho.
Aproveite e passe o olhar pelas várias casas que estão localizadas em torno do largo, bem como na
bonita fonte que se encontra ao centro.
 
Palácio dos Condes da Anadia
10H30
Também junto ao mesmo largo encontra o Palácio dos Condes da Anadia. Este edifício em tons rosa
foi obra dos fidalgos Pais do Amaral que, a partir do séc. XVII, se tornaram numa importante família
da cidade.
O interior do palácio vai ao encontro da imponência da fachada, apresentando uma azulejaria de
relevo e mobiliário da época.
Em anexo, a Capela de São Bernardo ocupa a face norte do edifício. Datada do séc. XVII, e depois de
várias intervenções ao longo do tempo, ainda hoje mantém o retábulo primitivo.
Caso queira visitar o Palácio dos Condes da Anadia terá que voltar à tarde, uma vez que este local
apenas está aberto ao público entre as 14h e as 17h, de segunda a sexta-feira.
 
Igreja da Misericórdia
11H00
A poucos metros do Palácio dos Condes da Anadia, junto da Rua do Colégio, a Igreja da Misericórdia é
outro dos pontos a visitar em Mangualde.
Construída no século XVIII, este templo apresenta uma bela fachada, onde se destaca uma pequena
varanda que abre para o pátio.
Já no interior pode ver aquele que é o mais artístico retábulo joanino da diocese de Viseu. A igreja
está repleta de outros detalhes, como os quinze painéis no teto, oriundos de Lisboa, e os vários
azulejos que preenchem a capela-mor e a nave, trazidos de Coimbra.
 
Solar dos Rebelos Leitões
11H30
Adquirido em 1856 para albergar os Paços do Concelho, o Solar dos Rebelos Leitões é um dos mais
imponentes edifícios para ver em Mangualde. Encontra-se junto ao Largo Dr. Couto e ao Jardim do
Rossio.
Neste último, pode aproveitar para relaxar num dos bancos ou, se viajar com crianças, encontra aqui
um parque para os mais novos se divertirem.
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Casa dos Condes de Mangualde
12H00
A próxima paragem é a Casa dos Condes de Mangualde. A beleza deste edifício que se encontra na
Rua Nova está nos detalhes. Construído no séc. XVIII, repare no brasão que se encontra no topo da
entrada principal, onde se destacam as armas dos Amarais e Saraivas. Também as molduras das
janelas fazem desta construção uma das mais bonitas da cidade.
 
Ruínas Romanas da Raposeira
15H00
Perto da Avenida Nossa Senhora do Castelo, surgem as Ruínas Romanas da Raposeira. Foi nos
terrenos da Quinta da Raposeira, no sopé do Monte da Senhora do Castelo, que, em 1889, foram
feitas as primeiras escavações que revelariam os restos de um antigo povoado da época romana.
Classificado como Sítio de Interesse Púbico, em 2014, aqui pode observar uma área identificada como
sendo uma antiga estalagem, espaços de utilização reservada à família e demais pessoas que
trabalhavam na hospedaria, bem como uma zona termal.
Todo o circuito de visita é apoiado por painéis interpretativos, em seis pontos distintos de observação.
 
Ermida de Nossa Senhora do Castelo
16H00
Termine a visita a Mangualde na Ermida de Nossa Senhora do Castelo, um antigo templo que remonta
a uma primeira construção quinhentista. Situado no topo de uma colina, neste bonito templo chama a
atenção a torre e a capela-mor com um bonito retábulo neo-clássico.
 
Fotografia: Câmara Municipal de Mangualde
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Jornal do Centro - Músicos de palmo e meio em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/09/2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=876aba57

 
De 4 a 9 de setembro realiza-se na cidade mangualdense o estágio de Orquestra e banda sinfónica
POEMa. A iniciativa, que já vai na 4ª edição, reúne músicos de todo o país
 
Músicos de palmo e meio em MangualdeCultura, Orquestra POEMa, Senhora do Castelo,
 
2017-09-02
 
A Orquestra POEMa constituída por jovens do concelho de Mangualde foi criada em setembro de 2013.
Em simultâneo surgiu o estágio a pensar na formação dos jovens que estudam música nas escolas de
Mangualde e dos elementos que constituem as quatro bandas filarmónicas do concelho (bandas
filarmónicas de Abrunhosa a Velha, Lobelhe, Tibaldinho e Vila Cova de Tavares).
 
Trata-se de uma organização conjunta da autarquia de Mangualde, da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, do Agrupamento de Escolas de Mangualde e do Conservatório Regional de Música Dr.
José de Azeredo Perdigão de Viseu.
 
Todos os anos o estágio tem contado com cerca de meia centenas de jovens músicos de diversas
orquestras e bandas não só do concelho mangualdense mas também de vários pontos do país,
nomeadamente de Lisboa, Aveiro, Coimbra, Porto e de outras capitais de distrito. Segundo João
Lopes, vereador da cultura no município de Mangualde, o estágio não assenta apenas na formação que
"é o principal motivo do projeto" mas também "no convívio e na partilha de experiências e
conhecimentos".
 
O vereador refere que o estágio é "intensivo" ao longo de uma semana e no final é apresentado ao
público o resultado final dessa formação. Este ano o concerto final está agendado para o dia 9 de
setembro, na Ermida da Senhora do Castelo, às 18h00.
 
"Reportório variado"
 
Durante a semana de 4 a 9 de setem bro, o estágio assenta na Orquestra de Sopros e Orquestra
Sinfónica (cordas e percussão). O maestro Tiago Correio, responsável pela Orquestra POEMa, promete
um reportório "variado desde o mais clássico ao mais ligeiro sem esquecer algumas músicas de
filmes".
 
2017-09-02 00:00:00+01:00

Página 24



A25

150 empregos criados em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.centronoticias.pt/2017/09/04/150-empregos-criados-em-mangualde/

 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor-geral da LEAR
CORPORATION Vigo, José Luís Antolin, visitaram as obras de construção da nova unidade de produção
do grupo norte-americano em Mangualde.
 
As obras da Lear Corporation em Mangualde, que representam um investimento de cerca de 9 milhões
de euros e 110 novos postos de trabalho, estão a decorrer a bom ritmo.
 
Este investimento, que se está a instalar junto à fábrica da PSA Mangualde, irá fornecer a PSA
Mangualde na mesma altura em que começar a ser produzido o novo modelo da Citroen o "K9",
 
O Presidente do Município Mangualdense, João Azevedo vê neste investimento, uma boa oportunidade
para os jovens mangualdenses, "tanto este investimento norte-americano como o investimento da
MAVIVA do grupo Ferrovial, representam uma janela de oportunidade para os homens e mulheres,
tanto para os que residem no concelho, como os que estão fora mas que querem voltar às suas
origens"
 
O edil Mangualdense, aproveitou para visitar também as obras da MAVIVA SA - Grupo Ferrovial,
investimento que criará cerca de 40 postos de trabalho.
 
4 Setembro, 2017
 
José Silva
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Mangualde recorda as vítimas de Alcafache
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No próximo domingo, 10 de setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do
referido acidente, e está marcada para as 10h15. Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi.
Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde,
Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, haverá espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrará com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade emigrante, entre
outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
10 DE SETEMBRO
 
10h15 | Previsão da chegada ao local da cerimónia e concentração de todos os convidados e
responsáveis do evento
 
10h30 | Deposição de uma coroa de flores junto do monumento
 
10h45 | Espaço de tempo para proferir algumas homilias por alguns responsáveis presentes
 
11h30 | Missa campal pelas vitimas e bombeiros já falecidos
 
12h45 | Previsão do encerramento com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional
 
4 Setembro, 2017
 
José Silva
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Vítimas do acidente ferroviário
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Centro
 
Vítimas do acidente ferroviário
 
Por centrotv - 4 Setembro, 2017 0 99
 
No próximo domingo, 10 de setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas.
 
A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do referido acidente, e está
marcada para as 10H15.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem conta
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, haverá espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos.
 
A cerimónia encerrará com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este momento
foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes dos distritos
de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu, Cruz Vermelha
Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade emigrante, entre outras
edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
2017-09-04 10:50:59+00:00
 
centrotv
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Eduarda Macário

A Feira do Vinho do Dão, em
Nelas esteve de portas abertas
para promover um dos pro-
dutos com maior expressão na
economia da região. Isso mes -
mo reconheceram todos os in-
tervenientes na sessão solene
de inauguração do certame
que durante o fim-de-semana
ofereceu um conjunto de acti-
vidades diversas e muita ani-
mação.

Na sua 26.ª edição, a Feira do
Vinho do Dão é, para o presi-
dente da Câmara Municipal de
Nelas, o evento mais impor-
tante da Região Demarcada do

Dão uma vez que envolve pro-
dutores, consumidores e atrai
muitos visitantes. E a prova
está na presença de mais de
250 marcas de vinho onde se
inscrevem os melhores vinhos
tintos e brancos da região que
é conhecida, como sublinhou
José Borges da Silva, “pela sua
água e pelo seu vinho”.

Considerando a promoção
em todo o país “essencial” para
esta vasta região do Dão, o au-
tarca agradeceu a presença na
feira dos mais de 50 exposito-
res ligados ao vinho que repre-
sentam mais de 250 marcas re-
presentativas da singularidade
do município e da região”.

Considerando as “palavras
cada vez mais dispensáveis”
porque só valem se a elas esti-
verem associadas obras, José
Borges da Silva aproveitou
para apontar os investimentos
de 20 milhões de euros no âm-
bito do Portugal 2020, o que
considera “uma grande res-
ponsabilidade” e que contri-
buem para garantir as condi-
ções para “o desenvolvimento
da economia em bom am-
biente”. E se um discurso numa
sessão solene de abertura da
Feira do Vinho do Dão não per-
mite dizer tudo o que se sente,
se pensa e se fez, o autarca con-
vidou os portugueses a visita-

rem o concelho, a conhecer os
seus jardins, as suas empresas,
o seu rio Dão bem tratado ou
o Mondego que também ba-
nha o município, a sua rede
viária agrícola e florestal num
esforço conjunto com as câ-
maras de Mangualde, Fornos
de Algodres, Gouveia e de Seia.
Aproveitando a presença do
secretário de Estado das Flo-
restas, o autarca sugeriu que
na reprogramação do Portugal
2020 se fizesse a requalificação
dos caminhos florestais uma
prioridade. 

Considerando a Feira do Vi-
nho do Dão como ex-libris do
concelho e da região, José Bor-

ges da Silva
reconheceu
a importân-
cia da festa
que se vive
dentro do pró-
prio certame
com música, anima-
ção e promoção de produtos
endógenos. 

Homenagens e projectos
que promovem Santar

A sessão de sexta-feira, que
terminou com uma visita a to-
dos os produtores presentes
no certame, ficou marcada pe -
la homenagem a José Carlos
Lopes Oliveira – um homem

com duas pai-
xões na vida: a
família e a pro-
dução de vinho

– e pela apre-
sentação dos

pro jectos Santar
Garden Village e CAVES

(Centro de Artes do Vinho e do
Espaço de Santar) candidatado
ao Turismo de Portugal num
investimento de um milhão e
meio de euros. Dois projectos
que pretende promover uma
das jóias do concelho e que vi-
sam contribuir para o posicio-
namento da vila de Santar no
contexto turístico de excelên-
cia e na produção vinícola e

Três dias 
de festa 
em Nelas para
promover 
o Vinho do Dão
Feira Nelas promoveu, durante três dias, mais de 250 
marcas de vinho da Região Demarcada do Vinho do Dão. Um
certame que vai na 26.ª edição e que ofereceu um programa
de muitas actividades e animação aos milhares de visitantes

Apresentaodos 
melhores 10 vinhos
brancos e 10 tintos.
Vencedor ganha o
troféu Eng. Alberto
Vilhena

Reportagem

REGIÃO DAS BEIRAS

1

Homenagem da Confraria
A Confraria dos Enófilos do
Dão prestou homenagem a
José Carlos Lopes de Oliveira,
conhecido pela sua paixão e
dedicação ao vinho do Dão.
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ESPECIAL BTL

que, por isso mesmo, vai utili-
zar os recursos existentes
como os jardins, as vinhas, as
hortas, a flora e o património
construído e natural. Dois pro-
jectos que o presidente da Câ-
mara Municipal de Nelas con-
sidera “um grande esforço no
desenvolvimento rural e turís-
tico”.

E serão projectos desta na-
tureza que podem contribuir
para a afirmação do concelho
de Nelas e da Região Demar-
cada do Dão que, segundo An-
tónio Mendes, da Comissão Vi-
tivinícola Regional do Dão
“atravessa um bom momento,
causa de uma dinâmica assu-

mida pelos agentes económi-
cos”. Um momento para o qual
tem contribuído a “Rota do Vi-
nho do Dão, o aparecimento
de novas adegas e o aumento
na produção de vinho, assim
como na sua qualidade”.

Sublinhando a importância
do “reconhecimento pela im-
prensa, nomeadamente da es-
pecializada em vinhos”, para a
afirmação da região, António
Mendes confirmou a “espe-
rança no futuro” tendo em con -
ta também o plano estratégico
para a fileira do Dão que foi
aprovado e que assenta fun-
damentalmente em três pila-
res. São eles, a promoção que

vai ser feita das mais diversas
formas; a investigação que in-
tegra, por exemplo o reequi-
pamento de todos os labora-
tórios existentes com a mais
recente tecnologia e a promo-
ção interna onde se destaca o
Dão Invicto, na cidade do Por -
to e, em Novembro, uma ini-
ciativa no Mercado da Ribeira,
em Lisboa. 

Acções que o secretário de
Estado das Florestas, Miguel
Freitas, aplaudiu reconhe-
cendo que a promoção contri-
bui para a afirmação da agri-
cultura que, na sua opinião
“vive um momento de grande
confiança”.

“Os agricultores foram capa-
zes de ultrapassar barreiras
para serem reconhecidos pela
sociedade portuguesa. Foram
capazes de pegar em coisas,
transformar, vender e criar ri-
queza”, sublinhou o gover-
nante reconhecendo “o enor -
me contributo  que os agricul-
tores têm dado ao país”. Con-
siderando que “os agricultores
portugueses são reconhecidos
internacionalmente , sobre-
tudo pelas frutas e vinho”, Mi-
guel Freitas sublinhou que “o
Governo tem promovido as
políticas certas para apoiar o
que é feito pelos agricultores
portugueses”. |Sessão solene presidida pelo secretário de Estado das Florestas

Projectos para Santar
Em curso está a plantação de
novas vinhas, reconstrução de
muros como manda a tradição,
de pérgulas e caramachão
usando os recursos existentes.

1 ‘As Músicas que
os Vinhos Dão’, da
Contracanto, foi o
espectáculo prepa-
rado especifica-
mente para a Feira.

2 Presidente da 
Câmara de Nelas,
José Borges da
Silva, considera a
Feira do Vinho do
Dão um ex-libris do
concelho e da re-
gião.

3 Depois da 
abertura oficial, se-
guiu-se uma visita
aos vários exposi-
tores.

4 Os 10 represen-
tantes dos 20 vi-
nhos - 10 brancos e
10 tintos - que
foram escolhido
para concorreu ao
troféu eng. Alberto
Vilhena.

3

4

REGIÃO DAS BEIRAS

2

FOTOS: FEIRA DO VINHO DO DÃO

CENTRO TV

CENTROTV
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Dengaz e Paulo
de Carvalho deram
concertos na Feira
São Mateus | P5

Freguesia do Campo
homenageou 
ex-combatentes
Viseu | P3

Artistas e cientistas
internacionais
reunidos em Viseu
Durante uma semana | P20

1,5 milhões para
parque empresarial
S. Pedro do Sul | P8

Equipamento pode
salvar bombeiros
Investigação | P9

São João da Pesqueira dedicou o fim-de-
-semana ao vinho em mais uma edição da
Vindouro - Festa Pombalina, onde também
não faltaram outros produtos locais  Página 8

Vindouro mostrou 
identidade do concelho

Nelas pôs os vinhos
do Dão à prova

Lusitano FC, Mortágua e Resende venceram ontem e avançam para a 2.ª eliminatória da “prova rainha”   Página 14

Feira promoveu durante três dias mais de 250 marcas de vinho do Dão. Secretário de Estado das Florestas,
Miguel de Freitas, e o presidente da Câmara, Borges da Silva, visitaram certame  Páginas 10 e 11

D.R.

Feira Industrial e Comercial de Tondela
começa sexta-feira e terá como cabeças de
cartaz Richie Campbell, Matias Damásio,
Diogo Piçarra, D.A.M.A. e Marco Paulo  Página 7

FICTON espera receber
100 mil visitantes

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5328 4 DE SETEMBRO DE 2017  SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

TRIO VISEENSE CONTINUA
NA TAÇA DE PORTUGAL
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Jornal do Centro - Vítimas de Alcafache (Mangualde) homenageadas a 10 de
setembro
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Homenagem conta com a deposição de uma coroa de flores, homilias e uma missa campal pelas
vítimas e bombeiros falecidos
 
Vítimas de Alcafache (Mangualde) homenageadas a 10 de setembrohomenagens, acidente ferroviário
de Alcafache,
 
2017-09-04
 
As vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser homenageadas em Mangualde no próximo
domingo, 10 de setembro.
 
A cerimónia decorrerá no local do acidente, mais concretamente no Km 94,850 da Estrada Nacional
234 Mangualde-Nelas.
 
A homenagem conta com a deposição de uma coroa de flores, homilias e uma missa campal pelas
vítimas e bombeiros falecidos, terminando com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional.
 
Para esta iniciativa foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros
representantes dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do
Distrito de Viseu, Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade
emigrante, entre outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
A homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia de
Espinho e da União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato e é organizada pela
COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache.
 
2017-09-04 00:00:00+01:00
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6MANGUALDE No próximo domingo 
as vítimas do acidente ferroviário de Al-
cafache de 1985 vão ser homenageadas. A 
cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 
234 Mangualde-Nelas, local do acidente, 
e está marcada para as 10H15. Organiza-
da pela COMAFA – Comissão Org. Mov. 
Acidente Ferroviário de Alcafache.
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Investimentos criam 150 postos
de trabalho em Mangualde
INVESTIMENTOS O presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, e o di-
rector-geral da LEAR CORPO-
RATION Vigo, José Luís Anto-
lin, visitaram as obras de cons-
trução da nova unidade de
produção.
As obras, que representam um
investimento de cerca de nove
milhões de euros e 110 novos
postos de trabalho, “estão a de-
correr a bom ritmo”.

Este investimento irá forne-
cer a PSA Mangualde na
mesma altura em que come-
çar a ser produzido o novo
modelo da Citroen o “K9”,

O presidente do Município,
João Azevedo vê neste inves-
timento, uma boa oportuni-

dade para os jovens mangual-
denses. 

“Tanto este investimento
norte-americano como o in-
vestimento da MAVIVA do
grupo Ferrovial, representam
uma janela de oportunidade
para os homens e mulheres,
tanto para os que residem no
concelho, como os que estão
fora mas que querem voltar às
suas origens”, considera o au-
tarca. 

O edil  aproveitou para visi-
tar também as obras da MA-
VIVA SA - Grupo Ferrovial, in-
vestimento que criará cerca de
40 postos de trabalho.|

João Azevedo e José Antolin
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Viseu ganha mais nove 
hortas comunitárias
Na Quinta da Cruz | P6

Feira do Vinho do Dão cativou 
milhares de apreciadores Nelas | P9

Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo), Dornes (Ferreira do Zêzere) e Piódão (Arganil) integram as 7 Maravilhas
de Portugal - Aldeias. Concurso promove as riquezas e as belezas naturais de espaços únicos no país e no mundo. Página 11

Motorista de camião despistou-se, na zona de Vouzela, e sofreu ferimentos graves, tendo sido transportado por
helicóptero para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Acidente provocou ainda um ferido ligeiro  Página 20

Ferido gravel 
na A25 transportadol
para Coimbra

Perto de 100
mil pessoas 
‘feiraram’ no
fim-de-semana
São Mateus | P3

Estreias
na abertura
de época do
Teatro Viriato
Cultura | P5

Mortágua 
cria estrutura
para apoiar
cursos 
Formação | P8

Investimentos
criam 150 
postos 
de trabalho
Em Mangualde | P20

Académico
“fecha” 
plantel com 
25 jogadores 
Futebol | P13

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5329 5 DE SETEMBRO DE 2017  TERÇA-FEIRA | 0,65 €

TRÊS ALDEIAS MARAVILHA 
PARA DESCOBRIR NO CENTRO

ÉLIO SERRANO
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Investimentos criam 150 postos de trabalho em Mangualde
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O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, e o director-geral da LEAR CORPORATION Vigo,
José Luís Antolin, visitaram as obras de construção da nova unidade de produção.
As obras, que representam um investimento de cerca de nove milhões de euros e 110 novos postos de
trabalho, "estão a decorrer a bom ritmo".
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
4 de Setembro de 2017
 
56 Views
 
No próximo domingo, 10 de setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do
referido acidente, e está marcada para as 10h15. Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi.
Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde,
Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, haverá espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrará com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade emigrante, entre
outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
Do programa destaca-se:
 
10h15 | Previsão da chegada ao local da cerimónia e concentração de todos os convidados e
responsáveis do evento
 
10h30 | Deposição de uma coroa de flores junto do monumento
 
10h45 | Espaço de tempo para proferir algumas homilias por alguns responsáveis presentes
 
11h30 | Missa campal pelas vitimas e bombeiros já falecidos
 
12h45 | Previsão do encerramento com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Milhares de pessoas ao rubro nas Festas da Cidade de Mangualde
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Entre 27 de agosto e 3 de setembro, muita música, diversão e atividades desportivas animaram os
milhares de pessoas que participaram nas Festas da Cidade de Mangualde. Organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde, o certame contou com as atuações dos ícones da música portuguesa Toy &
Amigos (Luís Represas, dos Trovante, António Manuel Ribeiro, dos UHF, Rui Pregal da Cunha, dos
Heróis do Mar, Dani Silva e Adelaide Ferreira) e Mickael Carreira. O edil mangualdense, João Azevedo,
acompanhou de perto as festividades que forma mais, uma vez, um sucesso.
 
Durante os dias de festa subiram ainda ao palco a Orquestra Juvenil Mais Música, do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, Melody Guys, Banda Índice, Musicando, Banda VM, Banda Capitão Mondego,
Quinteto de Acordeões, Grupo Kapittal, Banda TIME, Grupo Alta Definição, Tiago Marques, Grupo One
Vision Tributo a Queen, Grupo Uskadkasa, Ranchos Folclóricos "Os Camponeses de Mesquitela" e "Os
Azuraras de Quintela", Bandas Filarmónicas, Alcatuna e Grupo de Concertinas de Mangualde.
 
A nível desportivo realizou-se ainda o habitual Torneio de Veteranos do Grupo Desportivo de
Mangualde e o VIII Torneio Jovem de Xadrez. Para os amantes da caça e da pesca, o certame contou
ainda com uma Largada de Pombos e uma Largada de Perdizes, Faisões e Patos Bravos e o Concurso
Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde". Mais uma vez a gastronomia foi protagonista
durante o VIII Festival de Sopas de Mangualde.
 
A programação das Festas da Nossa Senhora do Castelo, que decorrem de 7 a 10 de setembro, é da
responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
 
5 de Setembro de 2017
 
Redacção
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Mangualde - A Lear Corporation vai criar 110 postos de trabalho e o Grupo Ferrovial
40
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Investimento do Grupo Lear Corporation e do Maviva S.A. Grupo Ferrovial Estes investimentos
representam uma janela de oportunidade para
 
Investimento do Grupo Lear Corporation e do Maviva S.A. Grupo Ferrovial
 
"Estes investimentos representam uma janela de oportunidade para os homens e mulheres,
 
tanto para os que residem no concelho, como os que estão fora mas que querem voltar às suas
origens" - João Azevedo
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor-geral da LEAR
CORPORATION Vigo, José Luís Antolin, visitaram as obras de construção da nova unidade de produção
do grupo norte-americano em Mangualde.
 
As obras da Lear Corporation em Mangualde, que representam um investimento de cerca de 9 milhões
de euros e 110 novos postos de trabalho, estão a decorrer a bom ritmo.
 
Este investimento, que se está a instalar junto à fábrica da PSA Mangualde, irá fornecer a PSA
Mangualde na mesma altura em que começar a ser produzido o novo modelo da Citroen o "K9".
 
O Presidente do Município Mangualdense, João Azevedo vê neste investimento, uma boa oportunidade
para os jovens mangualdenses, "tanto este investimento norte-americano como o investimento da
MAVIVA do grupo Ferrovial, representam uma janela de oportunidade para os homens e mulheres,
tanto para os que residem no concelho, como os que estão fora mas que querem voltar às suas
origens".
 
O edil Mangualdense, aproveitou para visitar também as obras da MAVIVA SA - Grupo Ferrovial,
investimento que criará cerca de 40 postos de trabalho.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Vítimas de Alcafache recordadas em Mangualde
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VÍTIMAS DO ACIDENTE FERROVIÁRIO DE ALCAFACHE RECORDADAS EM MANGUALDE
 
DOMINGO, 10 DE SETEMBRO, 10h15
 
No próximo domingo, 10 de setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do
referido acidente, e está marcada para as 10h15. Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi.
Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde,
Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, haverá espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrará com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade emigrante, entre
outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
10 DE SETEMBRO
 
10h15 | Previsão da chegada ao local da cerimónia e concentração de todos os convidados e
responsáveis do evento
 
10h30 | Deposição de uma coroa de flores junto do monumento
 
10h45 | Espaço de tempo para proferir algumas homilias por alguns responsáveis presentes
 
11h30 | Missa campal pelas vitimas e bombeiros já falecidos
 
12h45 | Previsão do encerramento com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional
 
Rua Direita

Página 39



A40

Milhares de pessoas ao rubro nas Festas de Mangualde
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Ícones da música portuguesa Toy & Amigos e Mickael Carreira foram os cabeças de cartaz
 
Entre 27 de agosto e 3 de setembro, muita música, diversão e atividades desportivas animaram os
milhares de pessoas que participaram nas Festas da Cidade de Mangualde. Organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde, o certame contou com as atuações dos ícones da música portuguesa Toy &
Amigos (Luís Represas, dos Trovante, António Manuel Ribeiro, dos UHF, Rui Pregal da Cunha, dos
Heróis do Mar, Dani Silva e Adelaide Ferreira) e Mickael Carreira. O edil mangualdense, João Azevedo,
acompanhou de perto as festividades que forma mais, uma vez, um sucesso.
 
Durante os dias de festa subiram ainda ao palco a Orquestra Juvenil Mais Música, do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, Melody Guys, Banda Índice, Musicando, Banda VM, Banda Capitão Mondego,
Quinteto de Acordeões, Grupo Kapittal, Banda TIME, Grupo Alta Definição, Tiago Marques, Grupo One
Vision Tributo a Queen, Grupo Uskadkasa, Ranchos Folclóricos "Os Camponeses de Mesquitela" e "Os
Azuraras de Quintela", Bandas Filarmónicas, Alcatuna e Grupo de Concertinas de Mangualde.
 
A nível desportivo realizou-se ainda o habitual Torneio de Veteranos do Grupo Desportivo de
Mangualde e o VIII Torneio Jovem de Xadrez. Para os amantes da caça e da pesca, o certame contou
ainda com uma Largada de Pombos e uma Largada de Perdizes, Faisões e Patos Bravos e o Concurso
Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde". Mais uma vez a gastronomia foi protagonista
durante o VIII Festival de Sopas de Mangualde.
 
A programação das Festas da Nossa Senhora do Castelo, que decorrem de 7 a 10 de setembro, é da
responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
 
Rua Direita
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Festas da Cidade de Mangualde com milhares de visitantes
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Entre 27 de agosto e 3 de setembro, muita música, diversão e atividades desportivas animaram os
milhares de pessoas que participaram nas Festas da Cidade de Mangualde. Organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde, o certame contou com as atuações dos ícones da música portuguesa Toy &
Amigos (Luís Represas, dos Trovante, António Manuel Ribeiro, dos UHF, Rui Pregal da Cunha, dos
Heróis do Mar, Dani Silva e Adelaide Ferreira) e Mickael Carreira. O edil mangualdense, João Azevedo,
acompanhou de perto as festividades que forma mais, uma vez, um sucesso.
 
Durante os dias de festa subiram ainda ao palco a Orquestra Juvenil Mais Música, do Agrupamento de
Escolas de Mangualde, Melody Guys, Banda Índice, Musicando, Banda VM, Banda Capitão Mondego,
Quinteto de Acordeões, Grupo Kapittal, Banda TIME, Grupo Alta Definição, Tiago Marques, Grupo One
Vision Tributo a Queen, Grupo Uskadkasa, Ranchos Folclóricos "Os Camponeses de Mesquitela" e "Os
Azuraras de Quintela", Bandas Filarmónicas, Alcatuna e Grupo de Concertinas de Mangualde.
 
A nível desportivo realizou-se ainda o habitual Torneio de Veteranos do Grupo Desportivo de
Mangualde e o VIII Torneio Jovem de Xadrez. Para os amantes da caça e da pesca, o certame contou
ainda com uma Largada de Pombos e uma Largada de Perdizes, Faisões e Patos Bravos e o Concurso
Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde". Mais uma vez a gastronomia foi protagonista
durante o VIII Festival de Sopas de Mangualde.
 
A programação das Festas da Nossa Senhora do Castelo, que decorrem de 7 a 10 de setembro, é da
responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde.
 
5 Setembro, 2017
 
José Silva
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Vítimas de Alcafache recordadas em Mangualde
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No próximo domingo, 10 de Setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234, entre Mangualde e Nelas,
local do referido acidente, e está marcada para as 10h15.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Organizadora do Movimento Acidente Ferroviário de Alcafache,
esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de
Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Vítimas de Alcafache recordadas em Mangualde
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No próximo domingo, 10 de Setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234, entre Mangualde e Nelas,
local do referido acidente, e está marcada para as 10h15. Organizada pela COMAFA - Comissão
Organizadora do Movimento Acidente Ferroviário de Alcafache, esta homenagem conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de
Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
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Vítimas de Alcafache recordadas em Mangualde
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No próximo domingo, 10 de Setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234, entre Mangualde e Nelas,
local do referido acidente, e está marcada para as 10h15.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Organizadora do Movimento Acidente Ferroviário de Alcafache,
esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de
Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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No próximo domingo, 10 de
Setembro, as vítimas do aci-
dente ferroviário de Alcafache
vão ser, uma vez mais, home-
nageadas. A cerimónia tem lu-
gar no Km 94,850, da EN 234,
entre Mangualde e Nelas, local
do referido acidente, e está
marcada para as 10h15. 

Organizada pela COMAFA -
Comissão Organizadora do
Movimento Acidente Ferroviá-
rio de Alcafache, esta home-
nagem conta com o apoio da
Câmara Municipal de Man-
gualde, Junta de Freguesia de
Espinho e União das Fregue-
sias Moimenta de Maceira Dão
e Lobelhe do Mato.

A concentração dos convi-
dados e responsáveis pelo
evento está marcada para as
10h15. Após a deposição de
uma coroa de flores junto do
monumento, haverá espaço de
tempo para proferir algumas
homilias por alguns responsá-
veis presentes. Seguir-se-á

uma missa campal pelas víti-
mas e bombeiros já falecidos.
A cerimónia encerrará com o
hino dos Bombeiros Portugue-
ses e o Hino Nacional. 

Para este momento foram
convidados vários responsá-

veis estatais, Corporações de
Bombeiros representantes dos
distritos de Viseu, Guarda e
Coimbra, Liga dos Bombeiros
Voluntários Portugueses, Fe-
deração dos Bombeiros Volun-
tários do Distrito de Viseu, Cruz

Vermelha Portuguesa, Bispo
de Viseu e representante epis-
copal da comunidade emi-
grante, entre outras edilidades,
familiares, amigos e o reencon-
tro de vítimas acidentadas e
ilesas. |

Vítimas de Alcafache
recordadas em Mangualde
Memória Tragédia de Alcafache, o pior desastre ferroviário ocorrido no país,
ocorreu a 11 de Setembro de 1985, vitimando cerca de 150 pessoas

Monumento de homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache

D.R.
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FundadorAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5330 6 DE SETEMBRO DE 2017   QUARTA-FEIRA   | 0,65 EUROS

Comando Distrital da PSP ainda aguarda os reforços humanos e materiais prometidos pelo Governo. 
Delegação de Viseu do Sindicato Nacional da Polícia alerta para a gravidade da situação  Página 3

PSP delViseu “eml
ruptura iminente”l

Motorfestival
“aquece” Caramulo
Fim-de-semana | P12

Apanhado suspeito
de atear incêndios
Cinco em Tarouca| P9

Tudo pronto 
para a Festa
das Vindimas
Viseu | P5

Mortágua apoia 
famílias no 
regresso à escola
Município | P8

A vítima estaria a trabalhar numa adega, em Ervedosa do Douro, no concelho de S. João da Pesqueira Página 9

Mangualde vai recordar as vítimas 
do acidente ferroviário de Alcafache
Domingo, dia 10 | P7

Detidos 10 suspeitos de tráfico
de estupefacientes Em Seia | P9

QUEDA DE EMPILHADORA 
FAZ UM MORTO NA PESQUEIRA

Hoje
com o

seu jornal
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Milhares de pessoas
passaram pelas
Festas da Cidade
Certame Concertos, animação, gastronomia e 
actividades desportivas fizeram as delícias dos visitantes 

Entre 27 de Agosto e 3 de Se-
tembro, muita música, diversão
e actividades desportivas ani-
maram os milhares de pessoas
que participaram nas Festas da
Cidade de Mangualde. 

Organizado pela Câmara
Municipal de Mangualde, o
certame contou com as actua-
ções dos ícones da música por-
tuguesa Toy & Amigos (Luís
Represas, dos Trovante, Antó-
nio Manuel Ribeiro, dos UHF,
Rui Pregal da Cunha, dos He-
róis do Mar, Dani Silva e Ade-
laide Ferreira) e Mickael Car-
reira. O edil mangualdense,
João Azevedo, acompanhou de
perto as festividades, que fo-
ram, mais uma vez, um su-
cesso, avançou o município em
comunicado.

Durante os dias de festa su-
biram ainda ao palco a Orques-
tra Juvenil Mais Música, do
Agrupamento de Escolas de

Mangualde, Melody Guys, Ban-
da Índice, Musicando, Banda
VM, Banda Capitão Mondego,
Quinteto de Acordeões, Grupo
Kapittal, Banda TIME, Grupo
Alta Definição, Tiago Marques,
Grupo One Vision Tributo a
Queen, Grupo Uskadkasa,

Ranchos Folclóricos “Os Cam-
poneses de Mesquitela” e “Os
Azuraras de Quintela”, Bandas
Filarmónicas, Alcatuna e
Grupo de Concertinas de Man-
gualde. 

A nível desportivo realizou-
se ainda o habitual Torneio de
Veteranos, do Grupo Despor-
tivo de Mangualde, e o VIII Tor-
neio Jovem de Xadrez. Para os
amantes da caça e da pesca, o
certame contou ainda com
uma Largada de Pombos e
uma Largada de Perdizes, Fai-
sões e Patos Bravos e o Con-
curso Nacional de Pesca Des-
portiva “Cidade de Mangualde”.
Mais uma vez a gastronomia
foi protagonista durante o VIII
Festival de Sopas de Man-
gualde. |

Recinto das festas encheu-se de visitantes que quiseram assistir aos concertos

Presidente da 
Câmara Municipal
de Mangualde 
acompanhou as 
festas de perto e 
garante que foram
um sucesso

D.R.
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Vítimas de Alcafache recordadas em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/23523

 
No próximo domingo, 10 de Setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234, entre Mangualde e Nelas,
local do referido acidente, e está marcada para as 10h15.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Organizadora do Movimento Acidente Ferroviário de Alcafache,
esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de
Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Em Mangualde, vão nascer cerca de 150 novos postos de trabalho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/09/2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26006

 
Em Mangualde, vão nascer cerca de 150 novos postos de trabalho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Setembro de 2017
 
94 Views
 
Investimento do Grupo Lear Corporation e do Maviva S.A. Grupo Ferrovial
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Diretor-geral da LEAR
CORPORATION Vigo, José Luís Antolin, visitaram as obras de construção da nova unidade de produção
do grupo norte-americano em Mangualde.
 
As obras da Lear Corporation em Mangualde, que representam um investimento de cerca de 9 milhões
de euros e 110 novos postos de trabalho, estão a decorrer a bom ritmo.
 
Este investimento, que se está a instalar junto à fábrica da PSA Mangualde, irá fornecer a PSA
Mangualde na mesma altura em que começar a ser produzido o novo modelo da Citroen o "K9",
 
O Presidente do Município Mangualdense, João Azevedo vê neste investimento, uma boa oportunidade
para os jovens mangualdenses, "tanto este investimento norte-americano como o investimento da
MAVIVA do grupo Ferrovial, representam uma janela de oportunidade para os homens e mulheres,
tanto para os que residem no concelho, como os que estão fora mas que querem voltar às suas
origens"
 
O edil Mangualdense, aproveitou para visitar também as obras da MAVIVA SA - Grupo Ferrovial,
investimento que criará cerca de 40 postos de trabalho.
 
Por:Mun.Mangualde
 
5 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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"A vida é curta demais para passar lençóis a ferro" sobe ao palco em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2147224

 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de Mangualde convida os seniores do concelho a assistir
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro", com texto e
interpretação de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada é livre.
 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, da
amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba
por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de particularidades que
estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de
comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de
tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre
a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a vida.
 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente a 1 de
outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a
população sénior.
 
7 Setembro, 2017
 
José Silva
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Vítimas do acidente ferroviário 
recordadas em Alcafache
 O maior acidente ferroviário ocorrido em Portugal a 11 de 
setembro de 1985, em que o número exato de mortos perma-
nece uma incógnita, mas pode ter chegado aos 200, é recor-
dado este domingo, 10 de setembro, com uma homenagem às 
vítimas marcada para as 10h15, no local onde há 32 anos acon-
teceu a tragédia. 
 Ao final da tarde de 11 de setembro de 1985, chocaram 
frontalmente na Linha da Beira Alta, entre Mangualde e Ne-
las, um Sud-Express com destino a Paris cheio de emigrantes 
e um Regional que seguia para Coimbra. Mais de três décadas 
depois, a cerimónia de homenagem às vítimas organizada pela 
COMAFA conta com o apoio da Câmara Municipal de Man-
gualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias 
Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.

Textos: EA
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Comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro" anima seniores de
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2017

Meio: MetroNews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9d247a5d

 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de Mangualde convida os seniores do concelho a assistir
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro", com texto e
interpretação de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada é livre.
 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, da
amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba
por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de particularidades que
estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de
comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de
tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre
a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a vida.
 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente a 1 de
outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a
população sénior.
 
7 de Setembro de 2017
 
Redacção
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ESTÃO A NASCER CERCA 150 POSTOS 

DE TRABALHO EM MANGUALDE 
O Presidente da Camara Municipal 

de Mangua Ide, João Azevedo, e o Di-

retor-geral da LEAR CORPORATION 

Vigo, José Luís Antolin, visitaram as 

obras de construção da nova unidade 

de produção do grupo norte-ameri-

cano em Mangualde. 

As obras da Leu Corporation em 

Mangualde, que representam um in-

vestimento de cerca de 9 milhões de 

euros e 110 novos postos de trabalho, 

estão a decorrer a bom ritmo. 

Este investimento, que se está a in-

stalar junto à fábrica da PSA Man-

gualde, irá fornecer a PSA Mangualde 

na mesma altura em que começar a 

ser produzido o novo modelo da Cit-

roen o "K9". 

O Presidente do Município Man-

gualdense, João Azevedo vê neste in-

vestimento, uma boa oportunidade  

para os jovens mangualdenses, "tanto 

este investimento norte-americano 

como o investimento da MAVIVA do 

grupo Ferrovial, representam uma 

janela de oportunidade para os 

homens e mulheres, tanto para os que 

residem no concelho, como os que  

estão fora mas que querem voltar às 

suas origens". 

O edil Mangualdense, aproveitou 

para visitar também as obras da MA-

VIVA SA - Grupo Ferrovial, investi-

mento que criará cerca de 40 postos 

de trabalho. 
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IMPRIMIR JÁ NÃO É CARO! 

VISEU 
7.1  ae agcsia, rt 

Município de Viseu dá luz verde a 
empresa intermunicipal de água 

AUTÁRQUICAS 
ALMEIDA HENRIQUES, UM OÁSIS NO DESERTO, 
- ESTAVA DESLOCADO, NO DEBATE TELEVISIVO! 

ESTÃO A NASCER CERCA 
150 POSTOS DE 

TRABALHO 
EM MANGUALDE 

O Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, e o Dire-
tor-geral da LEAR CORPORATION Vigo, 
José Luís Antolin, visitaram as obras de 
construção da nova unidade de pro-
dução do grupo norte-americano em 
Mangualde. 

As obras da Lear Corporation em 
Mangualde, que representam um inves-
timento de cerca de 9 milhões de euros 
e 110 novos postos de trabalho, estão a 
decorrer a bom ritmo. 

Pág 4 

PROJETO " SALVA VIDAS", EM 

VISEU NUMA PARCERIA: 

JUMBO ,MARIANAS SEIXAS E 

FUNDAÇÃO DE CARDIOLOGIA 

Graciosamente, a Fundação Por-
tuguesa de Cardiologia, com o objetivo 
de colocar distribuidores para primeiros 
socorros, em locais desfavorecidos, para 
todo o país, deu a Viseu, através do 
Jumbo e Mariana Seixas, o projeto de-
nominado " Salva Vidas", destinado a 
pessoas que tenham dificuldades em 
adquirir este tipo de equipamento. 

Pág 6 

Torneio Cidade 
de Viseu 

O primeiro Torneio Cidade de Viseu I 
Andebol chega à Capital da Beira Alta já 
nos próximos dias 8, 9 e 10 de Setembro. 

NOTICIAS 
DE VISEU  

Semanário Independente e Regionalista / Director e Fundador: Fernando de Abreu 
ANO XLIII - Nº 2144 - Quinta-feira, 7 de Setembro de 2017 - Preço: 0,60 Eur. - IVA incluído 

Puríssima deceção, ao assistir na 
TV, a um debate, entre os can-
didatos, escolhidos pelos partidos, 
para virem a ser o futuro presidente 
da Câmara municipal de Viseu, sem 
ideias, sem conhecimentos, sem 
cariz, sem perfil, uma verdadeira 
afronta dos chefes dos partidos, ao 
pretenderem dar a Viseu, alguém 
que a capital da região, com mais de 
meio milhão de habitantes, não 
merece, dando a conhecer que pes-
soas, do partido, com o perfil, para 
o cabal desempenho do lugar, não 
querem, o que nos leva a crer que 
para aqueles chefes políticos o 
cargo de presidente de Câmara de 
Viseu está a saldo. 

Perante esta pobreza, Almeida 
Henriques, sem manifestarmos sen-
tido de voto, foi um "Senhor oásis", 
na vastidão do deserto... 

MORAL DA HISTÓRIA: 
Em data não muito distante, no 

Ayuntamento da Ciudad Rodrigo, 
um funcionário com as funções de 
carpinteiro e eletricista, travou — se 
de razões com o presidente da edi-
lidade, ao ponto de certo dia, puxar 
de uma pistola, para o alvejar. 
O Manôlo, assim chamado, despe-
dido candidatou-se à presidência do 
Município da Ciudad Rodrigo, para 
enfrentar o autarca que o tinha 
demitido de funcionário. 
Feita a campanha, na contagem dos 
votos, verificou — se que, sem sur-
presa, nem a família tinha votado 
no Manôlo!!! 

Certamente, o mesmo irá acontecer, 
nas autárquicas de 2017, com al-
guns dos candidatos à Câmara Mu-
nicipal de Viseu... 

Noticias de Viseu / Complexo CONVENTURISPRESS - Avenida do Convento n'2  1- Orgens - 3510-674 Viseu Norte 
www.issuu.com/noticias  de viseu - publicidade@noticiasdeviseu.com  - Tlrn:960100300 -www.noticiasdeviseu.com; www.facebook.com/noticiasdeviseu  
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VÍTIMAS DO ACIDENTE FERROVIÁRIO DE ALCAFACHE RECORDADAS EM MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2017

Meio: Notícias de Viseu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=295dc735

 
No próximo domingo, 10 de setembro, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache vão ser, uma
vez mais, homenageadas. A cerimónia tem lugar no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do
referido acidente, e está marcada para as 10h15. Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi.
Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde,
Junta de Freguesia de Espinho e União das Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, haverá espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrará com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de Viseu e representante episcopal da comunidade emigrante, entre
outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas acidentadas e ilesas.
 
10 DE SETEMBRO
10h15 | Previsão da chegada ao local da cerimónia e concentração de todos os convidados e
responsáveis do evento
10h30 | Deposição de uma coroa de flores junto do monumento
10h45 | Espaço de tempo para proferir algumas homilias por alguns responsáveis presentes
11h30 | Missa campal pelas vitimas e bombeiros já falecidos
12h45 | Previsão do encerramento com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional
 
Set 07 2017
 
editor
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COMÉDIA "A VIDA É CURTA DEMAIS PARA PASSAR LENÇÓIS A FERRO" VAI ANIMAR
TARDE DOS SENIORES MANGUALDENSES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/09/2017

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7e7a49c4

 
Iniciativa integra comemoração do Dia Internacional do Idoso
 
21 DE SETEMBRO, 14H00, AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de Mangualde convida os seniores do concelho a assistir
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro", com texto e
interpretação de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada é livre.
 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, da
amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba
por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de particularidades que
estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de
comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de
tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre
a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a vida.
 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente a 1 de
outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a
população sénior.
 
Rua Direita
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INVESTIMENTOS EM CURSO CRIAM MAIS CERCA 
DE 150 POSTOS DE TRABALHO EM MANGUALDE 

Está a ser construida em 
Mangualde, por um grupo norte-
americano, uma unidade de 
produção de componentes auto. 
O investimento, que se está a 
instalar junto à fábrica da PSA 
Mangualde, irá fornecer esta 
unidade quando começar a ser 
produzido o novo modelo da 
Citroen o"K9". 

As obras da Lear Corpora-
tion em Mangualde, que repre-
sentam um investimento de 
cerca de 9 milhões de euros e 
110 novos postos de trabalho, 
estão a decorrer a bom ritmo. 

João Azevedo, presidente da 
Câmara de Mangualde, vê neste 
investimento, uma boa oportu-
nidade para os jovens mangual-
denses. "Tanto este investi-
mento norte-americano como o 

investimento da MAVIVA do 
grupo Ferrovial, representam 
uma janela de oportunidade para 
os homens e mulheres, resi-
dentes ou não no concelho, ou 
para quantos pretendam voltar 
às suas origens". 

Em bom ritmo estão também 
também as obras da MAVIVA 
SA - Grupo Ferrovial, investi-
mento que criará cerca de 40 
postos de trabalho. 
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1"711-7Z, 
NOVO KIA NIRO 
O CROSSOVER HÍBRIDO. 

KIA  

CI7N9/2017 • PREÇO: 0,50E 
11.11ffil• ded• EP 

SAI A8 OUINTA.FERW3 • 0.~ ltliESA CARDOSO • ANO GIM • R° 59T NRIV.21.1.101~OPE.I. 

M-P~MMI ~~ffill 

NOVA GERÊNCIA 
NOVOS PRODUTOS 
VENDAS ONUNE 
Electrodomésticos 

Bectronica 

OUTLET BEM BOM 
EURONICS 

Bairro de St' Eugenia - Viseu 
Frente á Mega Loja Hiper Real 

Tel.: 232 415 038 

-` 

.11  
- N 

HÁ FESTA PARA TODOS 
NAS BODAS]) = PRATA  DÁ,  FICTON 

HORTAS COMUNITÁRIAS INVESTIMENTOS EM CURSO QUATRO ESTREIAS 
«PEGAM DE ESTACA» CRIAM MAIS CERCA DE 150 POSTOS NA NOVA TEMPORADA 
NA QUINTA DA CRUZ DE TRABALHO EM MANGUALDE DO TEATRO VIRIATO 
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VISEU 
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JÁ É TEMPO DE ACABAR COM O INCOMPETENTE 
ABSOLUTISMO HERDADO DO "CAVAQUISTÃO" 

poderão continuar a confiar na equipa 
candidata às próximas eleições de 1 de 
Outubro, encabeçada por Catarina Vieira, 
dirigente nacional do Bloco de Esquerda, 
membro da Comissão Distrital e da Comissão 
Concelhia de Viseu do BE, dirigente 
associativa e activ ista na defesa do Ambiente e 
dos Direitos Humanos. Desta lista fazem ainda 
parte o independente Jorge Adolfo Menezes 
Marques, professor e investigador de História; 
Graça Marques Pinto, a primeira bloquista a 
ser eleita para a AM, em 2005; Isabel Brites 
Moura, professora aposentada, independente: 
Jorge Wolfs, estudante de Engenharia; João 
Vau Estevão, professor universitário e 
investigador na área do Turismo; Carla 
Mendes, advogada e ainda os jovens João 
Neto, engenheiro informático, e Vânia 
Cardoso Lourenço, estudante de Direito e 
fundadora do Circulo de Cultura Cigana. 

O mesmo poderia dizer das candidaturas 
Assembleia de Freguesia (AF) de Viseu 
(encabeçada por Manuela Antunes, "Né") ; 
AF de Abraveses (Carlos Coelho Fernandes); á 
AF de Rio de Loba (Ana Paula Cunha); à AF 
de Ranhados (Nutro Rocha, actual eleito pelo 
BE); AF de Repeses e S. Salvador (Aventino 
João Ferraz); à AF de Barreiros e Cepões 
(Manuel Pereira "Cerejo"), todas com equipas 
de homens, mulheres e jovens com formação e 
experiência para gerir as respectivas Juntas e 
Assembleias de Freguesia. 

Arrisco dizer que a maior parte dos 
munícipes não sabe para que serve a 
Assembleia Municipal. E não será tanto por 
uma questão de iliteracia politica, mas, 
sobretudo, devido ao peso avassalador do 
partido maioritário que após décadas 
consecutivas de maiorias absolutas oblitera o 
papel fiscalizador e deliberativo deste órgão 
representativo do município. 

Talvez em certos municípios a Assembleia 
Municipal tenha uma maior visibilidade, mas 
no concelho de. Viseu a sua relevância para os 
munícipes pode ser aquilatada pela fraca ou 
quase nula assistência ou participação do 
público. É certo que as sessões da AMV são 
intermináveis (não por culpa do BE ou da CDU 
que apenas dispõem de 4 minutos no Período 
Antes da Ordem do Dia, o que mal dá para ler 
uma moção ou recomendação), mas desde o 
primeiro mandato, em 2005, que o BE tem 
proposto que o público fale no inicio das 
sessões, tal como já acontece, também por 
proposta do Bloco, na Assembleia de Freguesia 
de Viseu. Também propus, no inicio deste 
mandato, que as sessões decorressem em 
horário pós-laborai, á noite, tal como acontece 
em grande parte das cidades do país (Lisboa, 
Porto, Aveiro, etc.) e que fossem transmitidas 
em directo na internet (tal como já acontece na  

AM da Guarda, também por proposta do BE), 
com as gravações disponiveis para consulta 
online. Estas e outras propostas facilitadoras da 
participação dos municipes, como a publicação 
no site da Câmara dasactas das assembleias de 
freguesia, foram rejeitadas pela maioria do 
PSD. 

Lembro-me de Helder Amaral ter 
confessado, numa entrevista, depois de ter 
deixado a função de deputado municipal, o 
sentimento de frustração por a maior parte das 
propostas que levara á AM não chegarem ao 
conhecimento da maioria dos munícipes, 
devido á ausència de cobertura jornalística das 
sessões. É verdade, sobretudo após o 
encerramento da saudosa Rádio NoAR, 
entretanto transformada num gira-discos, ou 
melhor, nurnagrafonola da Rádio Renascença. 

Não obstante, orgulho-mede ter dado voz a 
muitas queixas transmitidas pelos munícipes e 
de ter apresentado inúmeras recomendações e 
moções, muitas delas aprovadas, para 
solucionar os mais prementes problemas que 
afectam ou afectaram os víseenses, desde a 
instalação no hospital público da Radioterapia 
(Almeida Henriques defendia a sua instalação 
no Hospital da CUF !),a abolição de portagens 
na A25 e A24. requalificação de escolas e 
retirada de amianto, direitos dos animais, 
contra a demolição do Bairro Municipal e a sua 
classificação como património de Interesse 
Municipal, a classificação dos prédios Arte 
Nova, a recolocação dos candeeiros de mestre 
Arnaldo Malho. a criação de um Centro Cívico 
Comunitário (intergeracional), um plano para 
aumentar a segurança de peões e ciclistas, o 
combate à precariedade laborai na autarquia, a 
requalificação do IP3, a ligação rodoviária por 
mini-autocarro á Estação da CP de Mangual-
de,nos horários dos comboios intercidades 
(num recente debate organizado pela Proviseu, 
depois de um dos técnicos convidados ter-me 
dado razão, até Almeida Henriques, que 
rejeitara esta solução na AM, aceitou concertar 
com o presidente da Câmara de Mangualde 
esta ligação que acabou por ficar registada nas 
conclusões. E muitas outras... 

Também me orgulho de ter contribuído 
para a rejeição pelo Tribunal de Contas da 
passagem do SMAS a Águas de Viseu, E.M, ao 
exigir que fosse anexada ao processo a minha 
declaração de voto,a única a demonstrar a 
ilegalidade desta abertura a uma futura 
privatização da gestão e propriedade de um 
bem público como é a água. 

Cá continuarei para outras lutas em prol de 
Viseu e dos viseeases! 

vieiraecastro_tg maiLcom 

O autor não segue o ldes)acordo ortográfico 
por razões meramente linguisticas 
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ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE MANGUALDE 

VAI SER TRANSFORMADA EM LAR RESIDENCIAL 
A Câmara Municipal de 

Mangualde e o Centro Paroquial 
da Cunha Baixa, assinaram o 
contrato de comodato que irá 
permitir criar uma extensão de 
um lar para idosos com a 
designação "Lar Residencial de 
S. Pedro", nas instalações da 
antiga escola primária de Gan-
dufe, na freguesia de Espinho. 

A descentralização de res-
postas sociais no concelho, neste 
caso face aos elevados indices 
de envelhecimento da popu-
lação da Freguesia de Espinho, e 
o consequente aumento de 
dependência dos seniores e das 
transformações ocorridas nas 
estruturas familiares, deter-
minaram a conjugação de 
vontades em transformar a 
antiga escola primária numa 
estrutura de apoio social. Ao 
mesmo tempo, o projecto 

permite preservar e requalificar camas e vai criar postos de 
o património edificado. trabalho na freguesia, dina- 

O Lar Residencial São minando e fortalecendo assim a 
Pedro terá capacidade para 13 economia locaL 
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Seniores assistem a comédia para 
assinalar Dia Internacional do Idoso
MANGUALDE No próximo
dia 21, os seniores do concelho
de Mangualde vão assistir ao
espectáculo de comédia 'A vida
é curta demais para passar len-
çóis a ferro', com texto e inter-
pretação de Sofia Bernardo. A
sessão, que pretende come-
morar o Dia Internacional do
Idoso (assinalado a 1 de Outu-
bro) realiza-se no Auditório da
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Mangualde,
e início marcado para as

14h00. A entrada é livre.
Maria é mulher a dias. Num

final de tarde que antecede a
uma noite de passagem de ano
decide acabar algumas tarefas
numa das casas onde trabalha.
A meio da tarde recebe um te-
lefonema da amiga com quem
combinou passar a noite, des-
marcando todo o programa.

Sozinha e desolada, acaba
por passar o “réveillon” nesta
casa, cheia de luxos que não
são os seus, cheia de particu-

laridades que estão tão distan-
tes da sua realidade, mas que
despertam em si toda a curio-
sidade. 

Em forma de comédia, va-
mos sendo transportados para
o mundo interior desta perso-
nagem, que é o reflexo de tan-
tas mulheres deste país, ao
mesmo tempo que nos perde-
mos em reflexões muito diver-
tidas sobre a mulher, a socie-
dade, as diferenças sociais e,
sobretudo, a vida. |Sofia Bernardo
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Monte da Senhora do 
Castelo vai ter parque 
intergeracional
Mangualde Projecto, que resulta de uma candidatura conjunta entre a Câmara
e a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, vai ser apresentado hoje

A Câmara Municipal de Man-
gualde e a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Mangualde uniram
esforços para “recriar e reinven-
tar” o parque intergeracional do
Monte da Senhora do Castelo. 

O projecto, cuja candidatura
realizada através da Associação
de Desenvolvimento do Dão já
foi aprovada, terá um custo de
cerca de 150 mil euros. A Santa
Casa da Misericórdia vai apre-
sentar hoje o projecto, no dia

em que se assinala o feriado
municipal de Mangualde e em
que as Festas de Nossa Senhora
do Castelo têm o seu ponto alto. 

O parque irá ocupar uma área
de 5 mil metros quadrados num
terreno cedido pela Santa Casa
e estará equipado com espaços
de lazer para os mais novos, me-
sas, zona para grelhados, casas
de banho, electricidade e pontos
de água. 

“O monte vai ter um parque

intergeracional. É um projecto
que os mangualdenses espera-
vam há muitos anos”, disse ao
Diário de Viseu, João Azevedo,
presidente da Câmara Munici-
pal de Mangualde, que confessa
estar muito satisfeito com o pro-
jecto. “Estamos a fazer este ca-
minho para melhorar a vida das
pessoas e potenciar também as
instituições daquele local, como
o hotel e os restaurantes”, acres-
centou.

“Os verdadeiros mangual-
denses percebem a importân-
cia desta obra porque se recor-
dam da sua juventude. Será
uma atracção turística e um es-
paço para todos, até para os
que estão fora e que voltam a
Mangualde nas férias. Vão sen-
tir-se ainda mais em casa”, ex-
plicou João Azevedo, que con-
sidera ainda “que o projecto
tem muito a ver com a identi-
dade do concelho”. |

Novo parque ficará assim, oferecendo a residentes e visitantes um espaço de lazer com qualidade para toda a família
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Festa das Vindimasl
para toda a famílial

Programa, a decorrer entre 21 e 24 de Setembro, oferece 25 eventos durante 40 horas. Eventos pensados para
os mais diversos públicos mas valorizando, sempre, a família.  Página 2

Centenas de peixes
apareceram mortos,
ontem de manhã, junto
ao açude da Ribeira , no
troço do Rio Pavia que
atravessa a cidade de
Viseu. Embora se des-
conheçam as causas do
desastre, tudo parece
apontar para uma des-
carga ilegal Página 3

DESCARGA ILEGAL
MATA CENTENAS DE 
PEIXES NO RIO PAVIA
Visto do Tribunal de
Contas para quartel
dos Municipais
Viseu | P20

Aprovada empresa
intermunicipal de
água e saneamento
Oito municípios | P5

Associação da PSP
entrega donativo
a Voluntários
Viseu Police Challenge | P2

Mangualde 
vai ter um centro 
intergeracional
Senhora do Castelo | P9

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5332 8 DE SETEMBRO DE 2017  SEXTA-FEIRA | 0,65 €

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Feira Industrial e Comercial tem início hoje e
termina dia 18. Durante o certame haverá
espaço para várias actividades, concertos e
promoção do concelho  Especial

Ficton abre hoje as 
portas em Tondela para
10 dias de animaçãoAcadémico quer

manter liderança
Domingo | P13

Tondela quer 
vitória em casa
Amanhã | P12 Feira é inaugurada hoje às 19h30
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Monte da Senhora do  Castelo vai ter parque  intergeracional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/23653

 
A Câmara Municipal de Mangualde e a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde uniram esforços para
"recriar e reinventar" o parque intergeracional do Monte da Senhora do Castelo.
 
O projecto, cuja candidatura realizada através da Associação de Desenvolvimento do Dão já foi
aprovada, terá um custo de cerca de 150 mil euros. A Santa Casa da Misericórdia vai apresentar hoje
o projecto, no dia em que se assinala o feriado municipal de Mangualde e em que as Festas de Nossa
Senhora do Castelo têm o seu ponto alto.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Ação de divulgação de Apicultura em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2017

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL: http://www.faroldanossaterra.net/2017/09/08/84293/

 
A Coopbei - Cooperativa Agrícola e Apícola, leva a efeito no próximo dia 23 setembro, pelas 14:00h,
na Biblioteca Municipal de Mangualde, uma ação de divulgação sobre os seguintes temas Apícolas.
 
- Apoios no Âmbito do Apoio do PDR2020 com Enfoque na Apicultura - Vitor Figueiredo, Eng.º
(Consultor e Docente Cov. da ESAV-IPV)
 
- Mercados do Mel - Helena Guedes, Eng.ª (FNAP)
 
- Seleção Genética das Rainhas e sua Influência no Apuramento da Raça Ibérica - André Halak, Dr.
 
Além da participação obrigatória dos apicultores do PAN (Programa Apícola Nacional), estão
convidados todos os apicultores sejam ou não associados da Cooperativa.
 
- Sexta-feira, 8 Setembro 2017 -
 
Farol da Nossa Terra
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■ MANGUALDE 
Texto Irene Ferreira 

PARQUE PARA A FAMÍLIA 
VAI NASCER NO MONTE  
DA SENHORA DO CASTELO  

Obras arrancam antes do final do ano 

ESPAÇO ENVOLVENTE À 
ERMIDA DA SENHORA 
DO CASTELO, UM DOS 
EX-LIBRIS DO CONCELHO 
DE MANGUALDE, VAI 
SER ALVO DE OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO. A OBRA 
VAI CUSTAR 150 MIL EUROS 

Aci 
 candidatura conjunta da 

autarquia de Mangualde e 
a Santa Casa da Misericór-

dia ao Programa de Desenvolvi-
mento Rural 2020 para o Parque 
lntergeracional já foi apresentada. 
O objetivo passa por dotar o monte 
da Senhora do Castelo de melhores 
condições para os milhares de pessoas 
que todos os anos visitam o espaço. 
Propriedade da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Mangualde, o monte há 
mais de 30 anos que não era alvo de 
uma requalificação tão significativa. 
Com  a intervenção que está prevista, 
a começar ainda antes do final do 
ano, o parque vai ser dotado de sa-
nitários, parque infantil, assadores, 
mesas e bancos para piqueniques, 
entre outras valências. O prazo de 
execução da obra é de três meses. 
O presidente da autarquia mangual- 

dense, João Azevedo, realça a abertura 
da Misericórdia para a necessidade se 
ter uma ideia diferente para o monte. 
"Trata-se de uma obra há muito aguar-
dada», refere o autarca, acrescentando 
que "vai permitir aos mangualdenses, às 
famílias e aos turistas ter ali um espaço 
agradável de lazer". Segundo o presidente 
da Câmara Municipal é importante 
valorizar o património do concelho. 
O provedor da Misericórdia de Mangual-
de, José Tomás, considera que o Monte da 
Senhora do Castelo, com urna área de 5 
mil metros quadrados, é um "referé'ncia" 
e, por isso, a requalificação é mais que 
justa. O responsável sublinha que a 
instituição só por si "não tem capacidade 
de realizar o investimento" daí a impor-
tância da parceria com o município. 

Milhares de pessoas na romaria anual 
As festividades da Nossa Senhora 
do Castelo acontecem nesta sexta 
feira (8 de Setembro), dia em que 
milhares de pessoas de vários pon-
tos do país participam na romaria. 
Este ano para além da tradicional procis-
são das velas que percorre os 365 degraus 
da escadaria do Santuário a festa, conta 
ainda esta noite com a atução de David 
Antunes. Para este sábado está prevista 
uma noite de fados e no domingo a noite 
é de baile popular. 
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Jornal do Centro - Parque para a família vai nascer no Monte da Senhora do Castelo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=17f549f

 
Espaço envolvente à Ermida da Senhora do Castelo, um dos ex-libris do concelho de Mangualde, vai
ser alvo de obras de requalificação. A obra vai custar 150 mil euros
 
Parque para a família vai nascer no Monte da Senhora do CasteloRegião, Mangualde, Monte da
Senhora do Castelo, obras,
 
2017-09-08
 
A candidatura conjunta da autarquia de Mangualde e da Santa Casa da Misericórdia ao Programa de
Desenvolvimento Rural 2020 para o Parque Intergeracional já foi apresentada.
 
O objetivo passa por dotar o monte da Senhora do Castelo de melhores condições para os milhares de
pessoas que todos os anos visitam o espaço. Propriedade da Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde, o monte há mais de 30 anos que não era alvo de uma requalificação tão significativa.
 
Com a intervenção que está prevista, a começar ainda antes do final do ano, o parque vai ser dotado
de sanitários, parque infantil, assadores, mesas e bancos para piqueniques, entre outras valências. O
prazo de execução da obra é de três meses.
 
O presidente da autarquia mangualdense, João Azevedo, realça a abertura da Misericórdia para a
necessidade se ter uma ideia diferente para o monte.
 
"Trata-se de uma obra há muito aguardada", refere o autarca, acrescentando que "vai permitir aos
mangualdenses, às famílias e aos turistas ter ali um espaço agradável de lazer". Segundo o presidente
da Câmara Municipal é importante valorizar o património do concelho. O provedor da Misericórdia de
Mangualde, José Tomás, considera que o Monte da Senhora do Castelo, com uma área de 5 mil
metros quadrados, é um "referência" e, por isso, a requalificação é mais que justa. O responsável
sublinha que a instituição só por si "não tem capacidade de realizar o investimento" daí a importância
da parceria com o município.
 
Milhares de pessoas na romaria anual
 
As festividades da Nossa Senhora do Castelo acontecem nesta sexta feira (8 de Setembro), dia em
que milhares de pessoas de vários pontos do país participam na romaria. Este ano para além da
tradicional procissão das velas que percorre os 365 degraus da escadaria do Santuário a festa, conta
ainda esta noite com a atução de David Antunes. Para este sábado está prevista uma noite de fados e
no domingo a noite é de baile popular.
 
2017-09-08 00:00:00+01:00
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EMPREGO No dia 4 de setembro, o edil de Mangual-

de, João Azevedo, e o Diretor-geral da Lear Corpora-
tion Vigo, José Luís Antolin, visitaram as obras de 
construção da nova unidade de produção do grupo 
norte-americano em Mangualde. As obras repre- 

sentam um investimento de cerca de 9 milhões 

de euros e a criação de 110 postos de trabalho. 
Situada junto à PSA Mangualde, a futura unidade 
irá fornecer esta fábrica na altura em que começar 
a ser produzido o novo modelo da Citroen, o 'K9'. 

Página 68



A69

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 21,38 x 2,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71220552 08-09-2017

PESCA O presidente do Município de Mangualde, 
João Azevedo, visitou as obras dos acessos à fu-
tura Pista de Pesca Desportiva, uma estrutura que 
visa a promoção da modalidade, e que tem capaci-
dade para 40 pesqueiros, em mais de 400 m2. O lo- 

cal, no concelho de Mangualde, inclui um curso de 
água corrente, homogéneo, característica comum 
às pistas onde decorrem as provas relevantes e 
que pode ser determinante para atrair eventos da 
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva. 
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Comédia em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/09/2017

Meio: VerPortugal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=de9e6286

 
21-09-2017
 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de Mangualde convida os seniores do concelho a assistir
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro", com texto e
interpretação de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada é livre.
 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, da
amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba
por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de particularidades que
estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de
comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de
tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre
a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a vida.
 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente a 1 de
outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a
população sénior.
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Novo parque de família intergeracional vai nascer no Monte Nossa Senhora do Castelo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26074

 
Novo parque de família intergeracional vai nascer no Monte Nossa Senhora do Castelo
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
9 de Setembro de 2017
 
33 Views
 
Vai nascer um novo parque de família intergeracional e acessível no Monte Nossa Senhora do Castelo.
 
A obra vai intervir numa área de cerca de 5 mil metros quadrados e o investimento será superior a
150 mil euros, valor esse assumido pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, com comparticipação comunitária do programa PDR2020.
 
Um verdadeiro parque urbano, com equipamentos de lazer, brincadeiras para os mais novos,
percursos pedonais, espaço para "churrascos" e picnics, e instalações para comércio. Assim será o
novo Parque do Monte Nossa Senhora do Castelo. Um espaço aprazível para as famílias, para a prática
desportiva e de lazer, a pensar em toda a população, mas também em atrair novos visitantes e
adeptos do Turismo de Natureza.
 
O projeto desta obra foi pensado para privilegiar a valorização do património existente, pelo que o
parque será ainda equipado com plataformas para jogos didáticos, sensibilizações de preservação do
ambiente, campanhas de conhecimento do território, entre outras atividades.
 
Por:Mun.Mangualde
 
9 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Câmara de Mangualde e Misericórdia juntas para um Parque Intergeracional no Monte
Nª Sª do Castelo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/09/2017

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c8ac776a

 
Câmara Municipal de Mangualde assinou
 
CONTRATO DE COMODATO com Santa Casa da Misericórdia
 
A Câmara Municipal de Mangualde celebrou um contrato de comodato com a Santa Casa da
Misericórdia para a construção do "Projeto de Reinterpretação do Monte Nossa Senhora do Castelo",
projeto que contempla, por ora, a construção de um novo Parque Urbano de Família Intergeracional e
acessível neste terreno. A obra vai intervir numa área de cerca de 5 mil metros quadrados e o
investimento será superior a 150 mil euros, valor esse assumido pela Câmara Municipal de Mangualde
e pela Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, com comparticipação comunitária do programa
PDR2020.
 
ZONAS DE RECREIO DE LAZER INFANTIL E JUVENIL, ESPAÇO DE MERENDAS PARA AS FAMÍLIAS,
 
ESPAÇO DE CONFECÇÃO PARA REFEIÇÕES (GRELHADORES), ESPAÇO DE COMÉRCIO E CASAS DE
BANHO
 
Um verdadeiro parque urbano, com equipamentos de lazer, brincadeiras para os mais novos,
percursos pedonais, espaço para "churrascos" e picnics, e instalações para comércio. Assim será o
novo Parque do Monte Nossa Senhora do Castelo. Um espaço aprazível para as famílias, para a prática
desportiva e de lazer, a pensar em toda a população, mas também em atrair novos visitantes e
adeptos do Turismo de Natureza.
 
O projeto desta obra foi pensado para privilegiar a valorização do património existente, pelo que o
parque será ainda equipado com plataformas para jogos didáticos, sensibilizações de preservação do
ambiente, campanhas de conhecimento do território, entre outras atividades.
 
Rua Direita
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Há 32 anos ocorreu entre Nelas e Mangualde o mais trágico acidente ferroviário em
Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bac38921

 
ALCAFACHE, 11.09.1985 - Foi o Maior Acidente Ferroviário em Portugal
 
Comemora-se hoje mais um aniversário do maior acidente ferroviário ocorrido em Portugal. Para o
recordar e como forma de homenagem às vítimas, aqui reproduzimos um texto que já tinhamos
publicado.
 
Onze de Setembro é uma data mundialmente assinalada. Sempre que nela se fala vêm à mente as
imagens de dois Boeings a atingir as duas torres gémeas pertencentes ao que era até então o World
Trade Center de Nova York, bem como as imagens do Pentágono, em Washington, com uma parede
destruída, e de um campo na Pensilvânia a fumegar.
 
Mas para muitos portugueses como, por exemplo, para os naturais de Santa Maria de Válega, Ovar,
essa data havia já sido escrita a negro dezasseis anos antes, não devido a um acontecimento de
impacto a nível mundial, mas devido a outro que marcou definitivamente o Portugal de 1985: refiro-
me ao choque de dois comboios que se deu perto do apeadeiro de Moimenta de Maceira
Dão/Alcafache, e que causou, para além de uma grande quantidade de feridos, uma quantidade de
vítimas mortais que ainda hoje não é exacta e diverge consoante as fontes.
 
Mas o facto é que, naquela altura, viajar de comboio em Portugal era muito mais arriscado do que é
hoje: consultando-se os periódicos da época não será difícil descobrir notícias de outros choques e
descarrilamentos, Só naquele ano, até aquela data, haviam-se já registado oito acidentes ferroviários.
Com a agravante de que algumas das linhas por onde as composições circulavam serem de via única,
como no caso da linha da Beira Alta, onde se deu o acidente, e em que a única maneira que havia de
então gerir o tráfego era através do chamado "cantonamento telefónico", do qual falaremos mais à
frente.
 
Era o final das férias em Portugal para muitos milhares de emigrantes. De uma das estações da cidade
do Porto, por volta das 15h40 desse 11 de Setembro de 1985, com cerca de 17 minutos de atraso,
saía a composição número 315, o chamado Sud-Express, com sete carruagens, com destino à estação
de Austerlitz, em Paris, passando por Vilar Formoso e Hendaye e 300 pessoas a bordo. Era nessas
carruagens-cama que algumas centenas de emigrantes, muitos dos quais oriundos de Santa Maria da
Válega, regressavam a França para mais um ano de trabalho.
 
Era normal acontecerem atrasos mas, naquele dia, o centro coordenador de Coimbra avisara os chefes
das estações de comboio, até Nelas, que aquela composição tinha prioridade sobre o tráfego regional
naquela linha de via única. O aviso havia sido feito por telefone, única forma da central, nessa altura,
comunicar com as estações, que por sua vez transmitiam pessoalmente as instruções aos maquinistas
das composições, conforme estes iam aí efectuando as paragens, já que nenhuma das composições
dispunha de qualquer dispositivo de comunicação. Uma vez posto o comboio em marcha, tornava-se
impossível a comunicação entre as estações e as composições, bem como entre composições.
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Às 16h55, da Guarda partia, sem atraso, a composição número 1324, com quatro carruagens, destino
a Coimbra, 30 a 40 passageiros a bordo e paragem em todas as estações e apeadeiros. Em condições
normais, esta composição deveria ter esperado e ter-se cruzado com o Sud-Express na estação de
Mangualde mas, contando com o atraso deste, o cruzamento havia sido alterado para Moimenta de
Maceira Dão-Alcafache, e novamente para Nelas, aonde nunca iria chegar.
 
Embora aqui se mencionem estes números em relação ao total de passageiros que cada comboio
transportava, num total de 330 a 340, os jornais "Correio da Manhã" e "Bombeiros de Portugal", por
exemplo, mencionam um total de 460 passageiros em ambos os comboios. Álvaro, revisor da terceira
carruagem do Sud-Express, garantiu na altura ao primeiro jornal que nas três carruagens (vagões-
cama) iam entre 200 a 300 passageiros. O que é facto é que, devido à natureza do transporte
ferroviário, ainda hoje se torna muito difícil quantificar quantos passageiros transporta cada
composição em dado momento.
 
Quando o Sud-Express chegou a Nelas, esteve aí parado cerca de um minuto, após o qual o chefe
desta estação lhe deu partida. No entanto, cometera um erro, pois não havia antecipadamente feito o
"cantonamento telefónico". O cantonamento telefónico não é mais do que um telefonema para a
estação a seguir (neste caso Moimenta de Maceira Dão-Alcafache), com um pedido de avanço que
permitisse enviar a composição em segurança, com a garantia de que o "cantão" (espaço entre as
duas estações) estaria livre. O chefe da estação de Nelas só se apercebeu do erro quando "deu horas"
ao apeadeiro de Moimenta de Maceira Dão-Alcafache. "Dar horas" significava comunicar ao colega da
estação colateral a hora exacta a que o comboio havia partido da sua estação para que ele o
aguardasse. Até então, na linha da Beira Alta, era assim que se processava a circulação ferroviária.
Num regime de cantonamento telefónico a segurança dos comboios assentava integralmente em
meios humanos.
 
Um dos carregadores da estação de Nelas de então recordou esses momentos numa entrevista para o
site do Sindicato Democrático dos Ferroviários. Vira chegar o comboio internacional para Vilar Formoso
e o chefe da estação a dar-lhe a partida, lá muito à frente, porque a composição era comprida e a
locomotiva ficava já quase fora da estação. Aparentemente estava tudo normal e a passagem do Sud-
Express era pura rotina. Pouco depois via o chefe da estação a sair do gabinete, após o telefonema
para a estação de Moimenta de Maceira Dão-Alcafache, pálido, sair do gabinete e dizer: "Já vem aí o
outro comboio". Fora um erro terrível. O pior e o mais grave que um ferroviário pode cometer: enviar
um comboio ao encontro de outro numa linha de via única. "Nós sabíamos que se um comboio tinha
saído de um lado e o outro do outro, alguma coisa teria de acontecer. A gente nem tinha voz para
falar", recorda o carregador.
 
Assim que se apercebeu de que, naquela linha de via única, as duas composições estavam em rota de
colisão, o chefe de estação de Nelas ainda tentou avisar a única guarda de passagem de nível que
existia entre a sua estação e Moimenta de Maceira Dão-Alcafache para mandar parar o internacional.
Nessa situação, a mulher que guardava as cancelas ergueria uma bandeira vermelha ao comboio e, se
tivesse tempo, colocaria petardos na via férrea para avisar o maquinista de que deveria parar. Seria a
última esperança para evitar a tragédia, mas quando o chefe da estação de Nelas lhe telefonou, o
Sud-Express já ali havia passado. Mais nada havia a fazer: as composições, recorde-se, não tinham
dispositivos de comunicação e, no Portugal de 1985, o conceito de telefone móvel ainda pertencia ao
domínio da ficção científica.
 
O carregador de Nelas lembra ainda o silêncio do fim de tarde e os homens parados na gare à espera
do inevitável: "Não ouvimos nenhum estrondo. Mas passado um bocado vimos fumo para os lados de
Alcafache. Depois passou por cá um carro que nos disse que os comboios tinham batido. E depois
ouvimos ambulâncias". O embate havia ocorrido perto da estação de Moimenta de Maceira
Dão/Alcafache. "Com tanto azar que existe uma recta à saída da estação e eles chocaram logo na
primeira curva", disse também José, ferroviário reformado que trabalhou na estação de Nelas, ao
referido site.
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Na EN 234, perto do local aonde se viria a dar o embate, uma brigada da GNR havia, nessa tarde,
montado ali uma operação "stop" de rotina. Foram os seus elementos que, segundo notícias da época,
viram o acidente e deram o alerta de que as duas composições haviam chocado. De acordo com
fontes, o estrondo, classificado como o de uma bomba, por alguns que seguiam nas composições, foi
ouvido a mais de dez quilómetros. Os comboios haviam embatido um no outro às 18h37, numa zona
onde é habitual os comboios passarem com velocidade, tendo sido esta na altura entre os 90 e os 100
km/h, perto de uma curva. Desse embate resultou que se tenham então incendiado de imediato as
carruagens da frente de ambos os comboios: três carruagens do Sud-Express e duas do Regional,
quer devido ao combustível presente em ambas as locomotivas, quer devido ao que estava presente
no sistema de aquecimento das carruagens.
 
O que se passou, imediatamente após o choque, no interior das composições, foi descrito por
testemunhos sentidos de passageiros e de um revisor sobreviventes, relatados às equipas de
reportagem dos órgão de comunicação social destacados para fazer a cobertura da tragédia.
 
Álvaro, o revisor do Sud-Express: "Seguia na terceira carruagem e apercebi-me do choque quando a
carruagem em que seguia tombou. Tive de sair por uma janela e ajudei a retirar duas senhoras e uma
criança e não fiz mais nada pois as chamas invadiram a carruagem. Fugi para longe com medo das
explosões". "Foi uma tragedia pois as carruagens incendiaram-se e não sei se mais alguém se
conseguiu salvar."
 
Duarte, então com 37 anos, tencionava iniciar a sua vida de emigrante na então República Federal da
Alemanha: "Eu agarrei-me com as mãos com toda a força. Tive a ideia que se não me agarrasse
morria. Ouvi uma explosão e logo a seguir vi fogo. Deus deu-me muita força e dei um pulo pelo vidro.
Consegui ainda retirar um casal de alemães, que tinha o fogo junto deles". "Ninguém pode pensar o
que isto foi, com crianças a arder e a gente sem poder fazer nada". "Foi horroroso, porque as pessoas
estavam a arder vivas, gritavam, saltavam das carruagens, e sucumbiam debruçadas à janela".
 
Joaquim, na altura com 31 anos: "Primeiro ouviu-se um estrondo, ou melhor, vários estrondos, uns a
seguir aos outros, e numa nesga de tempo incendiou-se tudo. Eu levantei-me mas caí logo, andei às
cambalhotas, com as coisas a caírem em cima de mim, mas consegui rastejar até à porta. Levantei-
me para sair mas caí outra vez, e senti que a chapa me ia queimar se me encostasse. Entretanto, a
porta abriu-se, não sei como, e eu quis sair mas não podia porque o chão à volta das carruagens
estava em labaredas. Então tentei sair pela porta do outro lado, mas estava na mesma. Estava tudo
aos tombos dentro do comboio, embora ninguém gritasse, ninguém dizia nada - numa das janelas
estava um senhor a arder, nos corredores também estava gente a arder, como se fosse lenha dentro
de fogueiras. Depois houve outro estrondo, e fui lançado para fora do comboio. Foi assim que me
salvei. Cá de fora o que se via era como se fosse um grande incêndio, com as carruagens espalhadas
a formarem bolas de fogo com mais de cem metros por todos os lados da linha".
 
Maria de Jesus, com 30 anos, viajava com o marido e com os dois filhos. Apenas ela e o filho
sobreviveram: "Ouviu-se um grande estrondo, e em menos de dois minutos as carruagens ficaram em
chamas. O fogo vinha de baixo dos comboios, por cima e pelos lados. O meu marido correu para a
janela mais próxima. Conseguiu rebentá-la e empurrou-nos para fora. Mas ele ficou a arder,
completamente envolto em chamas. Vi-o morrer à janela, como uma estátua, a olhar para nós. A
minha filha devia estar caída no corredor, a arder."
 
José, natural de Estarreja, emigrante em França, disse: "Apercebi-me do choque quando ouvi um
estrondo enorme. Fui projectado para a frente, instintivamente saltei do comboio, pensando tratar-se
de um descarrilamento. Quando olho para o comboio vejo as carruagens a arder e ao mesmo tempo,
ouvi explosões nesses vagões. Penso que dos depósitos de combustível".
 
Ana, grávida de cinco meses, emigrante em França, viajava com o marido e quatro filhos: "O comboio
chegou a parar na estação de Nelas, por pouco tempo, e ouvi ordem do chefe da estação para
avançar. Depois senti qualquer coisa que estremeceu. Foi uma pancada forte. Cacei os meus quatro
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filhos e gritei. O meu marido estava no corredor. Chamei-o e saltámos todos do comboio. Nas
carruagens da frente viajavam muitas crianças."
 
António também testemunhou: "Já de pé, no corredor do comboio, fui projectado para perto de uma
porta que felizmente se abriu. Fui a correr buscar a minha mulher e o meu filho, que estavam
sentados na carruagem, e já meio inconscientes. Trouxe-os para fora. Parecia o inferno: muitos
feridos, pais à procura dos filhos, uma grande confusão. Como ninguém me ligava nenhuma, apanhei
um táxi e viemos para o Hospital de S. João do Porto" (!).
 
Um passageiro que se ausentou, juntamente com os dois filhos, da carruagem da frente, momentos
antes do embate, para visitar familiares na última carruagem, escapou do braseiro em que a primeira
carruagem se viria a transformar instantes depois. Da esposa, que lá havia ficado, nunca mais teve
notícias. Histórias trágicas como estas encheram as páginas dos jornais da altura, bem como a de uma
família de doze membros que viajava no comboio internacional e que, à excepção de um dos seus
membros com um nariz partido, logrou escapar ilesa!
 
Alguns bombeiros que haviam, entretanto, chegado ao local, pouco puderam fazer. Não se podiam
aproximar das carruagens dada a intensidade do fogo e os autotanques ainda não haviam ganho a
distância necessária através do pinhal. Restava-lhes a visão horrível de passageiros a agonizarem
agarrados às portas e janelas das carruagens, e a saltarem destas como podiam.
 
Entre os feridos e sobreviventes, além de emigrantes portugueses, encontravam-se turistas
estrangeiros e muitas crianças que se separaram dos pais logo após o acidente. Muita gente corria
desalmadamente pelo eucaliptal em completo estado de pânico gerado pelo acidente. O incêndio foi
tão forte que alastrou também à mancha florestal, então muito mais densa, que ladeava a linha,
causando um problema adicional a todas as corporações de bombeiros da região e outras autoridades
que se haviam ali deslocado, auxiliadas por meios aéreos de Viseu e de Aveiro. Reacendimentos
constantes devido aos materiais inflamáveis das carruagens ainda se verificavam quase oito horas
após o acidente.
 
À medida que a noite ia caindo, luzes de projectores portáteis iam iluminando o cenário. Como por
vezes acontece numa tragédia desta natureza, centenas de populares, apesar das estradas terem sido
prontamente cortadas pela GNR, invadiram a pé o local vindos das povoações e lugares vizinhos.
Alguns deles, movidos pela vontade de auxiliar o próximo, também ajudavam nas operações de
socorro. Aos restantes, dado o risco que enfrentavam, devido ao incêndio que ainda consumia o
pinhal, e ao risco de deslocamento das carruagens, algumas das quais se encontravam em equilíbrio
precário, era tentado por essa força da ordem mantê-los a relativa distância, mas sem se ter chegado
logo a montar um verdadeiro cordão de segurança. Isso não impediu que o género mais desprezível,
mesquinho e vil do género humano tenha vindo ao de cima no local, com alguns energúmenos a
aparecerem subitamente para pilhar as bagagens e máquinas projectadas dos comboios, ou perdidas
pelos sobreviventes na fuga, que se encontravam espalhadas por áreas consideráveis e, imagine-se
até, a chegarem, segundo noticiou na altura o Diário Popular, classificando esse pormenor como
"medonho", a furtar jóias e anéis de membros decepados, para logo desaparecerem na noite.
 
Se das carruagens traseiras muitos dos passageiros conseguiram fugir, um número incontável de
outros pereceram ante o embate e a fúria das chamas, a maioria dos quais nas duas primeiras
carruagens do Sud-Express. No final, muitos outros corpos ficaram irreconhecíveis, carbonizados e
mutilados, por entre partes desses mesmos corpos que os bombeiros e populares, com as suas
próprias mãos, iam recolhendo.
 
Américo Pais Borges, clínico de profissão e antigo comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de
Senhorim, que na altura chefiou as operações de socorro e centralizou toda a mobilização suplementar
afirmou, na altura do acidente, ao Diário Popular: "Sessenta por cento do corpo humano é constituído
por água. Em caso de calcinamento fica substancialmente reduzido a menos de metade do seu
tamanho normal." Corpos havia em que a cabeça ficara reduzida ao tamanho de um punho.
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As equipas de socorro no local e de elementos da Sorefame, a empresa que fabricara as carruagens,
convenciam-se de "as altas temperaturas - fala-se em 600 graus centígrados - provocadas pelo
incêndio com um poder idêntico ao dos fornos crematórios, pode ter sido suficiente para reduzir tudo a
cinza." No entanto, havia quem tivesse uma opinião diferente: à agencia NP, o Capitão Aguiar da
delegação de Viseu do Serviço Nacional de Protecção Civil afirmava peremptório: "É impossível estar a
dizer o número de mortos, mas ele fica certamente bem longe da centena. Muitos dos que hoje são
considerados desaparecidos sobreviveram e os despojos humanos referem-se a um número pequeno
de pessoas. (.) Muitas pessoas dizem que há corpos reduzidos a cinzas. Ora eu estive no local e posso
desmentir isso. Os próprios fornos crematórios, que atingem temperaturas elevadíssimas, demoram
muito tempo a reduzir os corpos, pelo que não se pode falar da existência de corpos reduzidos a
cinzas".
 
Isto causa que, ao fim deste tempo todo, a estimativa do número de vítimas vá variando de fonte para
fonte: há quem aponte para cerca de 14 cadáveres completos e reconhecíveis, há quem aponte cerca
de 35 óbitos confirmados, outros 52, outros 120 a 150, tendo-se no calor da tragédia opinado até
cerca de 300. A 16 de Setembro, o balanço publicado no Correio da Manhã era de 48 mortos, 170
feridos, 110 sobreviventes e, para a posteridade, essa horrível incerteza de cerca de 64 passageiros
desaparecidos, número que se mantém, isto mesmo passados 22 anos sobre o acidente. Especulações
sobre passageiros que possam ter aproveitado o acidente para desaparecer voluntariamente existem,
a par do que viria a suceder dezasseis anos depois em Nova York, bem como existem
questionamentos em relação ao baixo número oficial de vítimas, como se pode compreender. São
assuntos delicados que mexem sempre com a boa memória das mesmas.
 
Pais Borges, o antigo comandante dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, referia à edição
de Setembro de 2005 do jornal Bombeiros de Portugal, num texto de Patrícia Cerdeira, citado no site
daquela corporação, que ainda naquela altura, 20 anos depois, se lembrava da tragédia como se esta
tivesse acontecido recentemente: "Era um dia de calor intenso. Estava sentado na central dos
voluntários de Canas e ouvi a mensagem de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da
Beira que pedia, de forma desesperada, que fossem enviadas ambulâncias para a estrada entre Nelas
e Mangualde. O pedido foi repetido mais que uma vez. Pensando que se tratava de um acidente com
um autocarro, dei ordem imediata de saída a cinco ambulâncias. Entretanto, e através de outro pedido
de socorro, houve alguém que solicitou autotanques, referindo que havia "carruagens a arder". Nesse
momento, percebi o que tinha acontecido". Segundo Pais Borges, ao fim de cerca de 20 minutos, o
tempo que levou a chegar ao local, o cenário com que se deparou era "pavoroso". Carruagens a arder
como archotes e um incêndio florestal na zona envolvente. Segundo o ex-comandante, a eficácia no
socorro e no apoio às vítimas foi "impressionante". "Ainda hoje, acho que Alcafache foi um marco.
Sem CDOS e com os meios que dispúnhamos na altura, era impossível fazer melhor do que aquilo que
foi feito. Os bombeiros não tinham a formação que têm hoje, mas mesmo assim, e pelas informações
que recolhi junto de colegas meus no Hospital de Viseu, as vitimas chegaram, dentro do possível,
muito bem "estabilizadas"", conta o antigo comandante, que ressalva o facto da linha férrea se
localizar muito perto de uma estrada nacional, factor que "facilitou" as operações de socorro.
 
Os hospitais de Nelas, Santa Comba Dão, Mortágua, Carregal do Sal, Mangualde e Viseu iam ficando
cheios de vítimas do acidente, poli-traumatizados, queimados, amontoados em macas, pelos
corredores, cobertos com lençóis. No Hospital de Mangualde improvisou-se uma morgue e foi aí que se
colocaram os corpos irreconhecíveis das vítimas. Nessa noite, muitas foram as ambulâncias que
cruzaram as estradas da região, a princípio enchendo-as com o som aflitivo das suas sirenes, que se
iam calando à medida que, de transporte de feridos, iam passando à ingrata tarefa de transporte de
vítimas mortais. As autarquias e a Misericórdia de Mangualde providenciavam igualmente locais de
acolhimento para feridos (hotéis, pensões, casas particulares, hangares, celeiros.) e empresas locais
também ofereceram auxílio, nomeadamente uma cooperativa de lacticínios que ofereceu um
carregamento de leite, distribuído aos feridos por uma viatura do Regimento de Infantaria de Viseu.
Muitas pessoas vindas de vários locais do norte do país, alertadas pelas noticias, andavam de hospital
em hospital à procura de informações de familiares, ou em casas mortuárias, tentando ingratamente
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identificar os cadáveres resultantes da tragédia. Todos os hospitais centrais, desde o Porto até Lisboa,
receberam vítimas.
 
Na televisão e na rádio intensificavam-se os apelos à população da zona de Lisboa para que acorresse
aos hospitais de Santa Maria e da Cruz Vermelha. Centenas de cidadãos respondiam positivamente a
esse apelo, tendo entupido as vias de acesso circundantes aquelas instituições hospitalares.
Infelizmente, tamanha mobilização era travada pela ineficácia dos serviços de recolha de sangue em
responder à situação. No Hospital da Cruz Vermelha só aceitavam dadores com o cartão dessa
instituição. Logo se deu a saturação de serviços, devido à falta de recipientes para guardar e
conservar o sangue. No Hospital de Santa Maria começaram cedo a recusar as ofertas. Evidenciava-se
um descontrolo total, sem direcção conveniente do banco de urgências. Como agravante, o então
Instituto Nacional do Sangue manteve-se fechado durante toda a situação, para incompreensão dos
que vieram de toda a parte para tentar ajudar a, com a sua dádiva, minorar os efeitos da tragédia.
 
Ainda tocado, conjuntamente com o resto do país, pela tragédia que, dois dias antes, havia custado a
vida a 14 bombeiros num incêndio nas matas de Armamar, o então Presidente da República, General
Ramalho Eanes, dirigiu-se prontamente ao local. Foi acompanhado pelo então Primeiro-Ministro, o Dr.
Mário Soares, sendo ambos recebidos pelo Governador Civil de Viseu. Acompanharam no local o
desenrolar das operações de socorro. Longe, discreto, calado, as mãos nas algibeiras, sempre que era
interpelado pelos jornalistas, Eanes afirmava: "Não me façam perguntas, não sou a pessoa indicada
para dar respostas. Vim apenas por imperativo moral". No regresso a Lisboa, dada a necessidade que
alguns feridos mais graves tinham de ser transportados de helicóptero para, nomeadamente, o
Hospital de Santa Maria, um deles chegou a ser transportado no helicóptero em que viria a regressar a
Lisboa o General Ramalho Eanes. Tanto ele como o Primeiro-Ministro, representantes do Governo e de
outros Órgãos de Estado elogiaram a "capacidade de resposta, com solidariedade e empenho", que as
entidades envolvidas nas operações de socorro souberam dar.
 
Decretaram-se três dias de luto nacional. De toda a parte do mundo chegavam condolências pelo
sucedido. O então Papa, João Paulo II, expressava pesar ao Bispo de Viseu. Também vários países da
Europa (inclusive da então URSS), os PALOP's, o Governo de Macau e das Regiões Autónomas, o
Duque de Bragança, partidos políticos, associações e centrais sindicais, tudo se juntava à dor que
Portugal sentia. Embaixadas de países como a Finlândia, Noruega ou Luxemburgo tentavam localizar
desaparecidos, que presumiam ter viajado nos comboios.
 
Vários cadáveres foram posteriormente transportados para o Instituto de Medicina Legal do Porto
aonde, para efeitos de um maior número possível de identificações, foi executada uma reconstituição
de rosto. O Juiz Silva, de Oliveira de Frades, declarou na altura ao jornal Correio da Manhã que se
estava "perante um caso como complicado do ponto de vista legal em relação às vítimas
carbonizadas". "Caso a lei não preveja uma solução será necessário resolver o problema."
 
Como é evidente, uma situação destas abala psicologicamente quem a vive de perto. O repórter do
Diário Popular Armando Castela foi encontrar, na altura do acidente, em Alcafache, Pais Borges,
extenuado e visivelmente comovido, sem conseguir ocultar os seus sentimentos, apesar de, na sua
profissão, ter visto muitas tragédias e dramas desmedidos. O comandante recordou depois a Patrícia
Cerdeira, em 2005, a forma como as dezenas de bombeiros que prestaram socorro no acidente
ferroviário de Alcafache se apoiaram uns aos outros perante um cenário perfeitamente dramático:
"Encostámos as cabeças uns aos outros e chorámos". Se o acidente de Alcafache tivesse acontecido
recentemente, os bombeiros envolvidos nas operações teriam certamente usufruído do apoio
psicológico providenciado pelas equipas que já actualmente existem no terreno. Há 20 anos atrás, tais
equipas não existiam e foram os próprios bombeiros que se viram obrigados a apoiarem-se entre eles.
Mesmo assim, refere Pais Borges, há marcas que ficarão para sempre: "Alcafache foi um marco
psicológico. Há imagens que não esqueço e ainda hoje faço algum esforço para que as lágrimas não
me escorram pela cara quando falo deste assunto. A maior parte dos corpos carbonizados foram
retirados do local pelas minhas próprias mãos. Foi preciso extinguir o incêndio florestal, missão mais
fácil, e apagar o incêndio das carruagens com corpos ainda a arder. Há uma imagem de uma mulher
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cercada por uma amálgama de ferros, que esteve encarcerada durante horas, perante o risco de
morrer queimada. Quando finalmente chegámos junto dela, dizia-nos de poucos em poucos minutos
que estava bem e para nós termos calma. "Não se preocupem que estou bem". Talvez tenha sido ela a
maior psicóloga naquele momento, perante o nosso estado de ansiedade", sublinha Pais Borges. No
final, estima ele, teriam morrido entre 120 a 150 pessoas, embora na altura, perante o repórter
Armando Castela, se tenha insurgido contra os "números exagerados" que a televisão e a rádio
estavam a dar. Na sua opinião, estava-se a alarmar e a criar uma situação de pânico no país. Situação
anómala que impedia o livre curso dos acontecimentos, o auxílio e as providências serenas e
necessárias que o terrível momento exigia.
 
Ao distrito de Viseu acorreram bombeiros de todo o País. Pais Borges lembra uma equipa da Figueira
da Foz que apareceu no terreno disposta a ajudar. Os bombeiros só abandonaram o terreno ao fim de
três longos e duros dias. Médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar dos hospitais, casas de saúde e
centros clínicos convergiram para o local e para onde pudessem melhor oferecer os seus préstimos.
De salientar também o papel determinante no auxílio às vítimas do acidente que os radioamadores da
região tiveram, facto que ainda hoje é lembrado entre os membros daquela comunidade. Também
muitos dos populares que se deslocaram ao local da tragédia ficaram marcados para a vida inteira.
 
Um comentador do site dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim afirmou: "Hoje, dia 11 de
Setembro de 2005, circulava na estrada Mangualde-Canas, cerca das 18:45, quando, de repente, me
lembrei que vinte anos antes ali bem próximo, em Alcafache, tinha ocorrido o tristemente célebre
acidente ferroviário. A facilidade com que recordo aquele trágico dia faz com que pareça que o
acidente foi há pouco tempo. Afinal, foi só. há vinte anos!
 
Quando saí de casa, após ter ouvido o toque aflitivo da sirene dos Bombeiros de Canas, levei o meu
João comigo. Não sabia o que ia ver, até porque a ideia era ir ao quartel dos Bombeiros saber o que se
tinha passado. Mas como vi uma ambulância e um carro de fogo, ao fundo da Av. Dionísio Cunha,
resolvi segui-los - convencido de que teria sido mais um acidente nas (também) tristemente célebres
curvas de Valinhos. Mas, não! Nas curvas não se passava nada. E as viaturas seguiram em frente,
passaram Nelas. e foi, então, que me apercebi de uma coluna de fumo para lá da actual zona
industrial daquela vila.
 
Já na zona do acidente, onde haveria, na altura, uma meia dúzia de automóveis estacionados,
perguntei à primeira pessoa que encontrei: "O que foi?" Como resposta tive um. "está tudo morto!"
que me fez vacilar entre prosseguir (porque levava o puto ao colo, ainda por cima descalço.) e
satisfazer a curiosidade que, acho, é natural nestes casos. Decidi avançar, mas se o não tivesse feito
não guardaria na minha "caixinha de recordações", algures localizada no meu cérebro, a imagem de
alguém que não conseguiu escapar pela janela, tendo o seu corpo sido devorado por labaredas que,
tenho a sensação, também me queimam!
 
Dos mortos, nunca se soube o seu número exacto (se calhar até por uma questão de conveniências
torpes). Nesta altura restará desejar PAZ ÀS SUAS ALMAS!"
 
Para que a operacionalidade da linha não ficasse comprometida nos dias subsequentes ao acidente, a
CP providenciou transbordos entre Nelas e Mangualde. Dois dias depois da tragédia, por volta das
16h30, no cemitério de Mangualde, e por ordem do Juiz de Instrução Criminal da Comarca e do
Procurador da República de Santa Comba Dão, segundo indicações do Ministério da Justiça, oito urnas
com despojos de corpos impossíveis de identificar foram a enterrar, numa cerimónia religiosa
presidida pelo pároco de Mangualde, tendo sido acompanhada por dezenas de pessoas. A dia 14 eram
recolhidos os últimos restos mortais do local da tragédia, tendo ido a enterrar no dia a seguir,
enchendo duas urnas. Um perito referia ao Correio da Manhã que, devido ao elevado número de
membros contidos nas urnas, na opinião dele estas conteriam, com certeza, um número superior ao
das urnas em si. Posteriormente, uma empresa especializada de Vila Nova de Gaia procedia, nessa
mesma manhã desse mesmo dia, à desinfestação do local, tendo finalmente a circulação ferroviária
sido restabelecida a dia 16, cinco dias depois do choque.
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Dois dias depois, já sessenta e um sobreviventes do acidente seguiam destino, novamente de
comboio, em direcção a Paris. Depois mais cento e dez. Ao chegarem à gare de Austerlitz, já as
autoridades francesas haviam enviado uma equipa médica, pronta a intervir em feridos, caso
necessário. Os caminhos de ferro franceses, os SNCF, ofereceram a esses passageiros um pequeno-
almoço no restaurante da estação. No local fizeram-se representar, também, a Embaixada e o
Consulado de Portugal, bem como a Secretaria de Estado da Emigração. As autoridades francesas
propuseram também, ao governo português, a transferência de alguns feridos para hospitais em
França.
 
Em Setembro de 1985 passava férias com a minha família ali relativamente perto, no concelho de
Tábua, de onde ela é originária, e na noite do dia 11 havia até recebido a visita de mais família da
zona. Estávamos na sala da jantar, com o televisor ligado e, de repente, a emissão é interrompida. No
ecrã ainda a preto e branco que havia lá em casa surgiu, com ar grave e sério, o falecido jornalista da
RTP Rui Romano. De modo que todos nós, naquele dia, comungando o mesmo sentimento de
consternação, fomos acompanhando as tristes notícias que vinham daquele local ali bem próximo.
Afinal o acidente havia-se dado na "nossa" Beira-Alta. Infelizmente, nesse Setembro, tanto o televisor
como a realidade à nossa volta debitavam (como hoje) constantes tragédias: no dia 9, dois dias antes
do acidente, catorze bombeiros morriam num incêndio na Serra do Freixial, em Armamar, no distrito
de Vila Real, entre os quais três pares de irmãos. O incêndio lavrava há já uma semana, entre
reacendimentos constantes, vindo de Moimenta da Beira. Fora, até então, o ano em que houveram
mais incêndios e mais área ardida. Aliás, a nível de incêndios, no sítio onde passava férias, só no
espaço de um mês, lavraram quatro! Lembro-me também do terrível terramoto que abalou a Cidade
do México no dia 19. Não é de admirar, pois, que esse Setembro tenha ficado tão marcado no meu
cérebro de então criança de dez anos.
 
Recentemente veio-me à ideia pesquisar na internet sobre o acidente de Alcafache e, em vista da
muita informação, mais ou menos dispersa, que encontrei, resolvi condensar aquela que penso ser
mais relevante nesta página, além de incluir informações de jornais da altura, segundo os meus
critérios mais objectivos, sem prejuízo dos testemunhos emotivos aqui transcritos, que julgo terem
também o seu valor para perceber os factos. De resto, não tenho formação jornalística nem esta
página tem a pretensão de se elevar a essa categoria. Também localizei no Google Earth o local do
acidente.
 
Entre Nelas e Alcafache houve uma violação grosseira dos procedimentos e o resultado foi uma
catástrofe. Os chefe da estação de Nelas, José Coelho, e o factor de primeira classe e responsável pela
estação de Moimenta de Maceira Dão-Alcafache, José Fernandes Sousa, estiveram dois dias depois do
acidente em Lisboa, submetidos a uma junta média accionada em casos destes, não se limitando a
factores psíquicos. Posteriormente, a nível do apuramento de responsabilidades, ambos foram
responsabilizados pelo acidente. O primeiro reformou-se ainda antes de qualquer sentença judicial e o
segundo foi despedido e mais tarde readmitido na CP. Na sequência do acidente o Secretário de
Estado dos Transportes, Murteira Nabo, dava à CP um prazo de 10 dias para elaborar um diagnóstico
sobre pontos críticos da empresa, especialmente quanto à questão de segurança ferroviária, e para
fazer um relatório sobre as causa do acidente, e dos acidentes ocorridos nos dois anos anteriores,
agrupados por tipologias, e das medidas de segurança tomadas até então, e que se pretendessem vir
a tomar, no domínio da segurança ferroviária. Na altura a CP também se ofereceu para pagar os
funerais da vítimas mortais e os tratamentos dos feridos. Mostrava-se também disposta a receber no
seu Gabinete de Estudos Jurídicos participações de quem se achasse lesado em termos materiais ou
outros, a fim de estudar possíveis indemnizações. Na altura, a CP indemnizou uma perda de bagagem
com a quantia de dez mil escudos.
 
Foi precisa uma tragédia destas dimensões para a CP então perceber que havia necessidade de
modernizar a linha da Beira Alta. A partir do início dos anos noventa, apesar de continuar como linha
de via única, foi dotada de modernos sistemas de segurança e controlo da circulação, ao nível do que
de melhor há na Europa. Hoje já não há ali cantonamento telefónico nem chefes de estação a
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transmitir ordens directamente aos maquinistas. A maioria das estações já nem sequer tem pessoal,
porque tudo é comandado a partir da central de Coimbra por via informática, e os maquinistas
limitam-se a seguir os sinais. A linha foi electrificada. As locomotivas e automotoras têm todas o
"Convel" (Controlo de Velocidade) que obriga o maquinista a respeitar as velocidades impostas e o
avisa dos próximos sinais, fazendo mesmo parar o comboio se estes não respeitarem um amarelo ou
um vermelho. E têm rádio-solo, que permite à tripulação comunicar com o posto de comando e com
as estações. Um acidente como o de Alcafache seria, hoje, tecnicamente impossível. Ironicamente,
após estes investimentos, a linha da Beira Alta transporta actualmente menos passageiros e é
utilizada por menos comboios do que na altura do acidente.
 
Vinte anos depois, no lugar onde se deu a tragédia, a Associação dos Emigrantes de Santa Maria de
Válega, Ovar, inaugurou um muro de sete metros de comprimento, que integra um painel com 432
azulejos. O painel "faz uma resenha histórica do que aconteceu", segundo afirmou à Agência Lusa José
Augusto Sá, 45 anos, dirigente daquela associação. O muro - construído em forma de linha tortuosa,
representando "os caminhos que os emigrantes trilham" - tem uma abertura no local onde
anteriormente foi erguida uma cruz em memória do acidente, adiantou Augusto Sá. Convidaram-se
para a evocação 30 corporações de bombeiros que participaram nas operações de socorro e resgate
das vítimas, e entidades como a Câmara de Mangualde, Governo Civil de Viseu e Liga dos Bombeiros
Portugueses, entre outras. A associação convidou também os familiares das vítimas que conseguiu
localizar, bem como a população local, "inexcedível no apoio aquando do acidente", recordou. Visitei
esse memorial no dia 16 de Agosto de 2007, e convosco partilho as fotografias que aí tirei.
 
Na escultura central pode ler-se: "Em memória de todos aqueles que pagaram com a vida a sua
ambição e audácia". Ao lado do painel de azulejos pode ler-se: "Em memória das vítimas do acidente
ferroviário de 1985; Pela audácia e coragem/destemidos e com determinação/até ao fim da última
viagem/que os familiares jamais esquecerão". Há agradecimentos à Câmara Municipal de Mangualde,
aos familiares das vítimas, à Cruz Vermelha Portuguesa, aos dadores de sangue, aos serviços
hospitalares e corpo médico, a associações humanitárias e forças militarizadas, ao pintor Pedro Leitão
e ao arquitecto Manuel Costa e Silva, provavelmente envolvidos no projecto, e à população do
concelho e do distrito.
 
A nível de vítimas confirmadas oficialmente, foi o segundo maior acidente ferroviário de sempre em
Portugal. O pior acontecera 21 anos antes, em 26 de Julho de 1964, quando uma automotora da Linha
da Póvoa embateu num pontão, provocando 102 mortos.
 
Por: Jorge Pais
 
11 Setembro, 2017
 
José Silva
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Tragédia de Alcafache.Missa campal e muitas memórias hoje no local do acidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1984b3c5

 
Mangualde recordou, mais uma vez as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache. A cerimónia
realizou-se ontem, 10 de setembro, no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do referido
acidente. Na homenagem, que marcou o 32º aniversário da calamidade, marcou presença o Secretário
de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, o Deputado pela Europa, Paulo Pisco, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e centenas de familiares das vítimas.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, houve espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vítimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrou com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas
acidentadas e ilesas.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
11 Setembro, 2017
 
José Silva
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Mangualde recordou vítimas de acidente ferroviário de Alcafache
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2017

Meio: Centro TV - Centro TV Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4356c21

 
Centro
 
Mangualde recordou vítimas de acidente ferroviário de Alcafache
 
Por centrotv - 11 Setembro, 2017 0 148
 
Mangualde recordou, mais uma vez, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache.
 
A cerimónia realizou-se ontem, 10 de setembro, no quilómetro 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas,
local do referido acidente.
 
Na homenagem, que assinalou o 32º aniversário da calamidade, marcou presença o secretário de
Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, o deputado pela Europa, Paulo Pisco, o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e centenas de familiares das vítimas.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, houve espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos.
 
A cerimónia encerrou com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
2017-09-11 16:53:38+00:00
 
centrotv
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MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde celebrou
um contrato de comodato com
a Santa Casa da Misericórdia
para a construção do “Projecto
de Reinterpretação do Monte
Nossa Senhora do Castelo”, pro-
jecto que contempla, por ora, a
construção de um novo Parque
Urbano de Família Intergera-
cional e acessível neste terreno.
A obra vai intervir numa área
de cerca de cinco mil metros
quadrados e o investimento
será superior a 150 mil euros,

valor esse assumido pela Câ-
mara Municipal de  Mangualde
e pela Santa Casa da Misericór-
dia de Mangualde, com com-
participação comunitária do
programa PDR2020.
Um verdadeiro parque urbano,
com equipamentos de lazer,
brincadeiras para os mais no-
vos, percursos pedonais, espaço
para "churrascos" e picnics, e
instalações para comércio. As-
sim será o novo Parque do
Monte Nossa Senhora do Cas-
telo..|

Câmara assina acordo 
com Misericórdia

Assinatura do acordo parai dar vida a” Nossa Senhora do Castelo
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32 ANOS DEPOIS VÍTIMAS DO ACIDENTE FERROVIÁRIO DE ALCAFACHE CONTINUAM
A SER RECORDADAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/09/2017

Meio: Notícias de Viseu Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a64b9eb3

 
Mangualde recordou, mais uma vez as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache. A cerimónia
realizou-se ontem, 10 de setembro, no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do referido
acidente. Na homenagem, que marcou o 32º aniversário da calamidade, marcou presença o Secretário
de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, o Deputado pela Europa, Paulo Pisco, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e centenas de familiares das vítimas.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, houve espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrou com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas
acidentadas e ilesas.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
Sofia Monteiro
 
Set 11 2017
 
editor
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Regiões
 
MANGUALDE: Ação de divulgação sobre apicultura
 
Por Susana Amaral - Setembro 11, 2017 0 5
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
A Coopbei - Cooperativa Agrícola e Apícola, leva a efeito no próximo dia 23 setembro, pelas 14:00h,
na Biblioteca Municipal de Mangualde, uma ação de divulgação sobre os seguintes temas Apícolas.
 
- Apoios no Âmbito do Apoio do PDR2020 com Enfoque na Apicultura - Vitor Figueiredo, Eng.º
(Consultor e Docente Cov. da ESAV-IPV)
 
- Mercados do Mel - Helena Guedes, Eng.ª (FNAP)
 
- Seleção Genética das Rainhas e sua Influência no Apuramento da Raça Ibérica - André Halak, Dr.
 
Além da participação obrigatória dos apicultores do PAN estão convidados todos os apicultores sejam
ou não associados da Cooperativa.
 
TAGSApiculturaMangualdeúltimas
 
COMPARTILHAR
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet Artigo anteriorSAÚDE: Diana Chaves participa na 3ª edição da GLOBAL ENERGY RACE Susana
Amaral
 
Setembro 11, 2017
 
Susana Amaral
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6MANGUALDE Foram anteontem recordadas 
as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache, 
ao Km 94,85, da EN 234 (Mangualde-Nelas). No 
32.º aniversário da catástrofe estiveram presen-
tes o secretário de Estado das Comunidades, José 
Luís Carneiro, o eurodeputado Paulo Pisco e o 
presidente da câmara, João Azevedo,  bem como 
centenas de familiares das vítimas. 
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Homenagem às vítimas
do acidente de Alcafache
Mangualde Autarquia recordou vítimas do acidente ferroviário, em cerimónia
que contou com a presença do secretário de Estado das Comunidades
Mangualde recordou, 32 anos
depois, as vítimas do acidente
ferroviário de Alcafache. A ce-
rimónia realizou-se no do-
mingo, aos 94,850 kms da EN
234, entre Mangualde e Nelas,
local do referido acidente. Na
homenagem marcou presença
o secretário de Estado das Co-
munidades, José Luís Carneiro,
o deputado pela Europa, Paulo
Pisco, o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
e centenas de familiares das ví-
timas.  

Após a deposição de uma
coroa de flores junto do mo-
numento de homenagem às ví-
timas, houve tempo para pro-
ferir algumas homilias por al-

guns responsáveis presentes e
uma missa campal pelas víti-
mas e bombeiros já falecidos. 

A cerimónia encerrou com o
hino dos Bombeiros Portugue-
ses e o hino Nacional. Na oca-

sião, estiveram presentes vá-
rios responsáveis estatais, cor-
porações de Bombeiros repre-
sentantes dos distritos de Viseu,
Guarda e Coimbra, Liga dos
Bombeiros Voluntários Portu-
gueses, Federação dos Bom-
beiros Voluntários do Distrito
de Viseu, Cruz Vermelha Portu-
guesa, entre familiares, amigos
e vítimas acidentadas e ilesas.

Organizada pela COMAFA -
Comissão Organizadora do
Movimento Acidente Ferroviá-
rio de Alcafache, esta homena-
gem teve o apoio da Câmara
de Mangualde, Junta de Fre-
guesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Ma-
ceira Dão e Lobelhe do Mato. |

Deposição de coroa de flores junto ao monumento às vítimas

D.R.
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De forma a dar respostas às necessidades de transporte e refeições escolares no Pré-Escolar e 1.º
Ciclo do Ensino Básico foram ontem, 11 de setembro, assinados protocolos com várias instituições do
concelho. Na assinatura esteve presente o edil mangualdense, João Azevedo. No total serão
abrangidos 42 alunos no transporte escolar e servidas 320 refeições.
 
As entidades que irão beneficiar do apoio ao transporte escolar são o Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, o Centro Paroquial Alcafache e o Centro Paroquial Cunha Baixa. No que diz
respeito às refeições escolares, o protocolo foi estabelecido com o Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, o Centro Paroquial Alcafache, o Centro Paroquial Cunha, o Centro Social Paroquial
de Chãs Tavares e o Centro Cultural Social Desportivo de Tibaldinho.
 
Para além destes protocolos, a autarquia providencia o transporte a 38 alunos através de uma
empresa de Táxis (Procedimento Concursal) e 67 alunos com os autocarros da Câmara Municipal.
Estão ainda estabelecidos protocolos através do Agrupamento de Escolas (protocolo com a DGESTE)
onde são fornecidas cerca de 49 refeições aos alunos do 1.º ano no refeitório da ACO e cerca de 231
refeições aos alunos do 2.º , 3.º e 4.º ano no refeitório da GEA.
 
12 de Setembro de 2017
 
Redacção
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Autarquia apoia transporte 
e refeições escolares
Mangualde Protocolos assinados entre a Câmara Municipal e vários centros
paroquiais do concelho vão apoiar centenas de alunos

De forma a dar respostas às ne-
cessidades de transporte e re-
feições escolares no Pré-Esco-
lar e 1.º Ciclo do Ensino Básico
foram assinados protocolos
com várias instituições do con-
celho de Mangualde. 

Na assinatura esteve presente
o edil mangualdense, João Aze-
vedo. No total serão abrangidos
42 alunos no transporte escolar
e servidas 320 refeições.

As entidades que irão bene-
ficiar do apoio ao transporte
escolar são o Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Ve-
lha, o  Centro Paroquial Alca-
fache e o Centro Paroquial Cu-
nha Baixa. 

No que diz respeito às refei-
ções escolares, o protocolo foi
estabelecido com o Centro So-
cial e Paroquial de Abrunhosa-
a-Velha, o  Centro Paroquial Al-
cafache, o Centro Paroquial
Cunha, o Centro Social Paro-
quial de Chãs Tavares e o  Cen-

tro Cultural Social Desportivo
de Tibaldinho.

Para além destes protocolos,
a autarquia providencia o
transporte a 38 alunos através
de uma empresa de Táxis (Pro-

cedimento Concursal) e 67 alu-
nos com os autocarros da Câ-
mara Municipal. 

Estão ainda estabelecidos
protocolos através do Agrupa-
mento de Escolas (protocolo

com a Direcção Geral dos Es-
tabelecimentos Escolares) onde
são fornecidas cerca de 49 re-
feições aos alunos do 1.º ano e
cerca de 231 refeições  aos alu-
nos dos 2.º, 3.º e 4.º anos. |

Autarquia mangualdense pretende dar resposta às necessidades dos alunos do concelho

D.R.
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Projecto “Gente da nossa terra - retratos do
feirar” colocou dois fotógrafos portugueses
no recinto no recinto da feira franca de Viseu
para criarem 625 retratos P3

José Cid sobe 
hoje ao palco da
Feira de São Mateus
Concerto solidário | P3

Câmara apoia 
transporte e 
refeições escolares
Mangualde  | P8

Cantor de 
Mangualde lança 
álbum de originais
Tiago Marques | P8

Polícia Judiciária
já apanhou 
137 incendiários
Mais do dobro de 2016 | P8

Supertaça 
distrital de futebol
discute-se esta
noite no Fontelo 
A partir das 20h45 | P12

625 retratos do feirar
pela objectiva de dois
fotógrafos portugueses

Voos nocturnosl 
em Viseul

Certificação do aeródromo pode resultar em mudanças nos horários da carreira aérea regional   Página 2

Arguido que 
atropelou peregrinos
em Coimbra, oriundos
de Mortágua, 
admitiu em tribunal a
culpa, mas assegurou
que, apesar de ter
bebido “umas
cervejas”, não estava
embriagado  Página 7

JOSÉ FONSECA

Septuagenário estava sozinho a cortar a
árvore na localidade de Sever, no concelho 
de Moimenta da Beira. Corpo da vítima foi
descoberto pela mulher P20

Homem de 72 anos
morre atingido por
árvore de grande porte

Hoje
com o

seu jornal

CONDUTOR ADMITE 
CULPA NA MORTE 
DE CINCO PEREGRINOS

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5335   13 DE SETEMBRO DE 2017  QUARTA-FEIRA | 0,65 €
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De forma a dar respostas às necessidades de transporte e refeições escolares no Pré-Escolar e 1.º
Ciclo do Ensino Básico foram assinados protocolos com várias instituições do concelho de Mangualde.
 
Na assinatura esteve presente o edil mangualdense, João Azevedo. No total serão abrangidos 42
alunos no transporte escolar e servidas 320 refeições.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Município de Mangualde apoia transporte e refeições escolares
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Setembro de 2017
 
41 Views
 
De forma a dar respostas às necessidades de transporte e refeições escolares no Pré-Escolar e 1.º
Ciclo do Ensino Básico foram já assinados protocolos com várias instituições do concelho. Na
assinatura esteve presente o edil mangualdense, João Azevedo. No total serão abrangidos 42 alunos
no transporte escolar e servidas 320 refeições.
 
As entidades que irão beneficiar do apoio ao transporte escolar são o Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, o Centro Paroquial Alcafache e o Centro Paroquial Cunha Baixa. No que diz
respeito às refeições escolares, o protocolo foi estabelecido com o Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, o Centro Paroquial Alcafache, o Centro Paroquial Cunha, o Centro Social Paroquial
de Chãs Tavares e o Centro Cultural Social Desportivo de Tibaldinho.
 
Para além destes protocolos, a autarquia providencia o transporte a 38 alunos através de uma
empresa de Táxis (Procedimento Concursal) e 67 alunos com os autocarros da Câmara Municipal.
Estão ainda estabelecidos protocolos através do Agrupamento de Escolas (protocolo com a DGESTE)
onde são fornecidas cerca de 49 refeições aos alunos do 1.º ano no refeitório da ACO e cerca de 231
refeições aos alunos do 2.º , 3.º e 4.º ano no refeitório da GEA.
 
Por:Mun.Mangualde
 
13 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Home Região MANGUALDE: Recordou vítimas de Alcafache
 
MANGUALDE: Recordou vítimas de Alcafache
 
Por tvn.pt - Sep 13, 2017
 
Mangualde recordou, mais uma vez as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache. A cerimónia
realizou-se ontem, 10 de setembro, no Km 94,850, da EN 234 Mangualde-Nelas, local do referido
acidente. Na homenagem, que marcou o 32º aniversário da calamidade, marcou presença o Secretário
de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, o Deputado pela Europa, Paulo Pisco, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e centenas de familiares das vítimas.
 
Após a deposição de uma coroa de flores junto do monumento, houve espaço de tempo para proferir
algumas homilias por alguns responsáveis presentes e uma missa campal pelas vitimas e bombeiros já
falecidos. A cerimónia encerrou com o hino dos Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. Para este
momento foram convidados vários responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros representantes
dos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do Distrito de Viseu,
Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras edilidades, familiares, amigos e o reencontro de vítimas
acidentadas e ilesas.
 
Organizada pela COMAFA - Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache, esta homenagem contou
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de Freguesia de Espinho e União das
Freguesias Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato.
 
TAGSAlcafacheMangualdeNoticias
 
2017-09-13 10:23:38+00:00
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Setembro 13, 2017 | Economia
 
Está a ser construída em Mangualde, por um grupo norte-americano, uma unidade de produção de
componentes auto. O investimento, que se está a instalar junto à fábrica da PSA Mangualde, irá
fornecer esta unidade quando começar a ser produzido o novo modelo da Citroen o "K9".
 
As obras da Lear Corporation em Mangualde, que representam um investimento de cerca de 9 milhões
de euros e 110 novos postos de trabalho, estão a decorrer a bom ritmo.
 
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, vê neste investimento, uma boa oportunidade
para os jovens mangualdenses. "Tanto este investimento norte-americano como o investimento da
MAVIVA do grupo Ferrovial, representam uma janela de oportunidade para os homens e mulheres,
residentes ou não no concelho, ou para quantos pretendam voltar às suas origens".
 
Em bom ritmo estão também também as obras da MAVIVA SA - Grupo Ferrovial, investimento que
criará cerca de 40 postos de trabalho.
 
setembro 13, 2017 |
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Abertura do ano letivo em Mangualde. Autarquia aposta em escolas mais
modernizadas
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Ontem, 13 de setembro, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolheu a cerimónia de abertura de ano
escolar, do Agrupamento de Escolas de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, marcou presença na cerimónia onde foram premiados os melhores alunos (quadro de
excelência). Foram ainda atribuídos prémios aos melhores alunos por parte do Rotary Clube de
Mangualde e aos alunos excelência por parte do Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga.
 
É FUNDAMENTAL QUE AS NOSSAS GERAÇÕES ESTEJAM MAIS BEM PREPARADAS.
 
E PARA ISSO TÊM DE SE EMPENHAR MAIS E, PARA ISSO, TÊM DE TER MAIS CONDIÇÕES DE
TRABALHO.  - JOÃO AZEVEDO
 
Para o edil,  é fundamental que as nossas gerações estejam mais bem preparadas. E para isso têm de
se empenhar mais e, para isso, têm de ter mais condições de trabalho. . Acrescentando,  estas
crianças têm tido muito sucesso e o Agrupamento de Escolas de Mangualde está a funcionar muito
bem. Hoje temos mais alunos com melhores classificações e isso é fruto do trabalho de todos, alunos,
pais e instituições. Esta convergência de esforços de todas as entidades tornam o nosso território mais
forte e mais competitivo .
 
João Azevedo afirmou que  o Município de Mangualde vai estabilizar o Quadro de Pessoal no próximo
ano. Vamos ter no próximo orçamento uma dotação orçamental que permite qualificar o Quadro de
Pessoal e dar mais condições às escolas do concelho.  Finalizando,  Hoje mesmo vai fechar este
Pavilhão Municipal, porque vai iniciar-se as obras de requalificação deste Pavilhão e da zona da
entrada da escola Gomes Eanes de Azurara. Há ainda um compromisso do Governo, na pessoa do
Secretário de Estado da Educação, no sentido de no próximo orçamento de estado temos um Contrato
Programa para reabilitar o ambiente escolar da Escola Secundária Felismina Alcântara. É uma
obrigação do Estado assumir essa responsabilidade.
 
ESCOLAS DO 1º CICLO MODERNIZADAS
 
A Câmara Municipal de Mangualde procedeu à aquisição de mobiliário escolar e computadores para
modernizar e tornar mais confortáveis as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, do concelho. O
investimento da autarquia mangualdense rondou os 18 mil euros. Na entrega dos materiais marcou
presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
O mobiliário escolar adquirido inclui mesas e cadeiras que proporcionam maior segurança, conforto e
postura corporal. A introdução de computadores vai permitir a implementação de uma vertente
pedagógica inovadora e dinâmica.
 
14 Setembro, 2017
 
José Silva
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 No Monte Nossa Senhora do Caste-
lo, em Mangualde, vai nascer um novo 
parque urbano para a cidade. O projeto 
de reinterpretação do complexo prevê 
a intervenção numa área de cerca de 
cinco mil metros quadrados, criando 
uma zona de recreio para crianças e 
jovens, um espaço de merendas, uma 
zona de comércio e casas de banho.
 “Um verdadeiro parque urbano, 
com equipamentos de lazer, brinca-
deiras para os mais novos, percursos 
pedonais, espaço para churrascos e 
picnics, e instalações para comércio. 
Assim será o novo Parque do Monte 
Nossa Senhora do Castelo, um espa-
ço aprazível para as famílias, para a 
prática desportiva e de lazer, a pensar 
em toda a população, mas também em 
atrair novos visitantes e adeptos do Tu-

rismo de Natureza”, descreve a Câmara 
de Mangualde numa nota à imprensa.
 A autarquia celebrou na semana 
passada um contrato com a Santa Casa 
da Misericórdia de Mangualde para a 
construção do projeto. 
 O investimento vai ultrapassar os 
150 mil euros, um valor assumido pela 
Câmara Municipal e pela Santa Casa, 
com comparticipação comunitária do 
programa PDR2020. 
 “O projeto desta obra foi pensado 
para privilegiar a valorização do pa-
trimónio existente, pelo que o parque 
será ainda equipado com plataformas 
para jogos didáticos, sensibilizações de 
preservação do ambiente, campanhas 
de conhecimento do território, entre 
outras atividades”, acrescenta a nota da 
autarquia.

MANGUAlDE
Parque urbano vai nascer
no monte nossa senhora do castelo
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Cerca de 30 mil
pessoas passaram
pela Live Beach
Mangualde Melhoria no espaço é a principal causa apontada
para o sucesso. Já há melhorias pensadas para 2018

A Live Beach, praia artificial do
concelho de Mangualde, já re-
cebeu este ano cerca de 30 mil
visitantes, um número que or-
gulha Paulo Arede, do Grupo
Cinderela, que pela primeira vez
está responsável pela gestão do
espaço. «A nossa estimativa é
que tenham passado entre 25
mil a 30 mil pessoas pela Live
Beach este Verão. É sempre di-
fícil dar um número certo por-
que os bilhetes não são iguais
para todos, dependendo da
idade, há os pagantes e os não
pagantes. Mas este é um nú-
mero que nos orgulha», disse.

Para o responsável, o sucesso
é justificado pela melhoria do
espaço, onde destaca a ajuda da
Câmara de Mangualde. «Houve
grande alterações e o espaço foi
melhorado. Tem funcionado

muito bem, tanto a parte da
praia, como a parte do restau-
rante e até da discoteca», des-
tacou. «A Live Beach volta a ser
um local de referência até nos
meios de comunicação a nível
nacional. Desde que abriu [a
Live Beach, em 2011], penso que
este é o primeiro ano em as-
censão», acrescentou Arede.

As actividades que decorrem
ao longo de todo o Verão são
também uma atracção. «Temos
sempre muitas actividades para
todos os gostos, temos fitness
na areia, por exemplo. E aos
fins-de-semana as pessoas ade-
rem muito», salientou o respon-
sável, destacando a presença da
população de Mangualde.
«Vêm pessoas de muitos locais
mas temos sempre mais pes-
soas da região. A praia fez as pa-

zes com os mangualdenses. A
oferta agora é outra e é normal
que venham mais pessoas»,
disse.

O sucesso é tanto que já co-
meçam a surgir ideias para o
próximo ano. «Queremos
apos  tar na mobilidade, nas épo-
cas mortas, principalmente na
água. Queremos promover um
espaço em que as pessoas com
dificuldades na mobilidade pos-
sam ir à água e praticar activi-
dades», disse Paulo Arede.

A Live Beach, com cerca de 11
mil metros quadrados de areal
e 1.200 metros quadrados de
piscina de água salgada encerra
no dia 30. Até lá, decorrem vá-
rias actividades, como a noite
solidária a favor da Grumapa,
que acontece no sábado, na LW
Club, a discoteca do espaço.|

Praia passou este ano a ser gerida de modo diferente o que resultou em mais visitantes
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Cerca de 30 mil pessoas já
passaram pela Live Beach
Daniela Soares Ferreira

MANGUALDE A Live Beach,
praia artificial do concelho de
Mangualde, já recebeu este ano
cerca de 30 mil visitantes, um
número que orgulha Paulo
Arede, do Grupo Cinderela, que
pela primeira vez está respon-
sável pela gestão do espaço. “A
nossa estimativa é que tenham
passado entre 25 mil a 30 mil
pessoas pela Live Beach este
Verão. É sempre difícil dar um
número certo porque os bilhe-
tes não são iguais para todos,
dependendo da idade, há os pa-
gantes e os não pagantes. Mas
este é um número que nos or-
gulha”, disse Paulo Arede ao
nosso jornal.

Para o responsável, o sucesso
é justificado pela melhoria do
espaço, onde destaca a ajuda
da Câmara Municipal de Man-
gualde. “Houve grande altera-
ções e o espaço foi melhorado.
Tem funcionado muito bem,

tanto a parte da praia, como a
parte do restaurante e até da
discoteca”, destacou. “Este ano
foi muito bom e a Live Beach
volta a ser um local de referên-
cia até nos meios de comuni-
cação a nível nacional. Desde
que abriu [a Live Beach, em
2011], penso que este é o pri-
meiro ano em ascensão”, acres-
centou Paulo Arede.

“As actividades que decor-
rem ao longo de todo o Verão
são também uma atracção. Te-
mos sempre muitas activida-
des para todos os gostos, temos
fitness na areia, por exemplo.
E aos fins-de-semana as pes-
soas aderem muito”, salientou
o responsável, destacando a
presença da população de
Mangualde. “Vêm pessoas de
muitos locais mas temos sem-
pre mais pessoas da região. A
praia fez as pazes com os man-
gualdenses. A oferta agora é ou-
tra e é normal que venham
mais pessoas”, disse. |
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Cerca de 30 mil pessoas já
passaram pela Live Beach
Mangualde Melhoria no espaço é a principal causa apontada para o sucesso
deste ano. Mobilidade será a principal aposta do próximo ano.
Daniela Soares Ferreira

A Live Beach, praia artificial do
concelho de Mangualde, já re-
cebeu este ano cerca de 30 mil
visitantes, um número que or-
gulha Paulo Arede, do Grupo
Cinderela, que pela primeira
vez está responsável pela ges-
tão do espaço. “A nossa estima-
tiva é que tenham passado en-
tre 25 mil a 30 mil pessoas pela
Live Beach este Verão. É sempre
difícil dar um número certo
porque os bilhetes não são
iguais para todos, dependendo
da idade, há os pagantes e os
não pagantes. Mas este é um
número que nos orgulha”, disse
Paulo Arede ao Diário de Viseu.

Para o responsável, o sucesso
é justificado pela melhoria do
espaço, onde destaca a ajuda
da Câmara Municipal de Man-
gualde. “Houve grande altera-
ções e o espaço foi melhorado.
Tem funcionado muito bem,
tanto a parte da praia, como a
parte do restaurante e até da
discoteca”, destacou. “Este ano
foi muito bom e a Live Beach
volta a ser um local de referên-
cia até nos meios de comuni-
cação a nível nacional. Desde

que abriu [a Live Beach, em
2011], penso que este é o pri-
meiro ano em ascensão”,
acrescentou Paulo Arede.

As actividades que decorrem
ao longo de todo o Verão são
também uma atracção. “Temos
sempre muitas actividades
para todos os gostos, temos fit-
ness na areia, por exemplo. E
aos fins-de-semana as pessoas
aderem muito”, salientou o res-
ponsável, destacando a pre-
sença da população de Man-
gualde. 

“Vêm pessoas de muitos lo-
cais mas temos sempre mais
pessoas da região. A praia fez
as pazes com os mangualden-
ses. A oferta agora é outra e é
normal que venham mais pes-
soas”, disse.

O sucesso é tanto que já co-
meçam a surgir ideias para o
próximo ano já começam a
surgir ideias. “Queremos apos-
tar na mobilidade, nas épocas
mortas, principalmente na
água. Queremos promover um
espaço em que as pessoas com

dificuldades na mobilidade
possam ir à água e praticar ac-
tividades”, disse Paulo Arede.

A Live Beach, com cerca de
11 mil metros quadrados de
areal e 1.200 metros quadrados
de piscina de água salgada, lo-
caliza-se na Avenida Nossa Se-
nhora do Castelo e encerra no
próximo dia 30. Até lá, decor-
rem ainda várias actividades,
como a noite solidária a favor
da Grumapa, que acontece no
sábado, na LW Club, a disco-
teca do espaço. |

Live Beach de Mangualde foi inaugurada em 2011

ARQUIVO/PRESSCENTRO
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Município quer melhores condições 
nas escolas do concelho
MANGUALDE O Pavilhão
Municipal de Mangualde aco-
lheu na quarta-feira a cerimó-
nia de abertura do ano escolar
do Agrupamento de Escolas de
Mangualde. O presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, marcou
presença na cerimónia onde
foram premiados os melhores
alunos e atribuídos prémios
aos melhores alunos por parte
do Rotary Clube de Man-
gualde. Foram ainda distingui-
dos os alunos excelência por
parte da Caixa de Crédito Agrí-
cola Vale do Dão e Alto Vouga.

"É fundamental que as nos-
sas gerações estejam mais
bem preparadas. E, para isso,

têm de se empenhar mais e ter
mais condições de trabalho",
defendeu o autarca. João Aze-

vedo acredita que o facto de
haver mais alunos com me-
lhores classificações "é fruto
do trabalho de todos: alunos,
pais e instituições". "Esta con-
vergência de esforços de todas
as entidades tornam o nosso
território mais forte e mais
competitivo", sublinhou. 

Segundo adiantou, o muni-
cípio de Mangualde vai esta-
bilizar o quadro de pessoal no
próximo ano. "Vamos ter no
próximo orçamento uma do-
tação orçamental que permite
qualificar o quadro de pessoal
e dar mais condições às esco-
las do concelho", revelou. 

O Pavilhão Municipal onde
decorreu a cerimónia vai ser

alvo de obras de requalifica-
ção, assim como a zona da en-
trada da escola Gomes Eanes
de Azurara. Há ainda um com-
promisso do Governo no sen-
tido de no próximo orçamento
de Estado haver um Contrato
Programa para reabilitar o par-
que escolar da Escola Secun-
dária Felismina Alcântara.

A Câmara Municipal de
Mangualde procedeu à aqui-
sição de mobiliário escolar e
computadores para moderni-
zar e tornar mais confortáveis
as escolas do 1.º ciclo do en-
sino básico do concelho. O in-
vestimento da autarquia man-
gualdense rondou os 18 mil
euros. |

João Azevedo na cerimónia
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URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/23863

 
O Pavilhão Municipal de Mangualde acolheu na quarta-feira a cerimónia de abertura do ano escolar do
Agrupamento de Escolas de Mangualde. O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, marcou presença na cerimónia onde foram premiados os melhores alunos e atribuídos
prémios aos melhores alunos por parte do Rotary Clube de Mangualde. Foram ainda distinguidos os
alunos excelência por parte da Caixa de Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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ESCOLA MUNICIPAL 
DE NATAÇÃO DE 
MANGUALDE REABRE A 
2 DE OUTUBRO 
INSCRIÇÕES A PARTIR DE 18 DE SETEMBRO NA 
SECRETARIA DAS PISCINAS MUNICIPAIS 
No dia 2 de outubro, a Escola Municipal de Natação 
de Mangualde reabre à comunidade para a temporada 
2017/2018. As inscrições podem ser efetuadas, 
a partir do dia 18 de setembro, na secretaria das 
Piscinas Municipais, das 09h00 às 19h00. O ano 
letivo termina a 30 de junho de 2018. 
Como habitual, a oferta é diversificada e contempla 
as diferentes faixas etárias: Adaptação ao Meio 
Aquático (AMA), Iniciação (CNO), Aprendizagem 
(CN1), Aperfeiçoamento (CN2/3), Hidroginástica e 
Reabilitação. 
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CORREIO DO LEITOR 

BAIXA PRESSÃO 
DE ÁGUA AFETA 
MORADORES DA RUA DA 
SAUDADE E RUA 25 DE 
ABRIL NESTA CIDADE 
De há 8 anos para cá que os moradores da Rua da 
Saudade e Rua 25 de Abril têm visto a pressão a água 
que chega a suas casas diminuir, chegando mesmo a 
ser insuficiente para a higiene diária. 
O sr. Adriano Luís Oliveira Alves, fez já reclamação na 
Câmara Municipal de Mangualde, onde nos referiu ter 
sido muito mal atendido pelo serviço competente, só 
sendo a sua exposição aceite nestes serviços, após 
encaminhamento pelo Eng° Alexandre. 
Posteriormente a Câmara Municipal de Mangualde 
referiu que já havia ido ao local, que mediu a pressão, e 
que esta é de 4Kg. 
Até à presente data, seja qual for a pressão que lá 
marca (certa ou não) o problema persiste e apesar 
de todas as exposições e reclamações já feitas, o Sr. 
Adriano e os outros moradores continuam sem água. Na reinauguração do Centro Paroquial 

da Cunha Baixa, o Excelentíssimo 
Padre João Zuzarte demarcou-se do 
projeto escola de Gandufe, disse que só 
estava em vista. Uma semana depois, 
talvez pressionado, apareceu uma foto a 
anunciar um suposto contrato. 
Acredite quem quizer... 
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COMEDIA "A VIDA E 
CURTA DEMAIS PARA 

.0. 

PASSAR LENÇOIS A 
FERRO" VAI ANIMAR 
TARDE DOS SENIORES 
MANGUALDENSES 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de 
Mangualde convida os seniores do concelho a assistir 
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais 
para passar lençóis a ferro", com texto e interpretação 
de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório 
da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada 
é livre. 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede 
a uma noite de passagem de ano decide acabar 
algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A 
meio da tarde recebe um telefonema, da amiga com 
quem combinou passar a noite, desmarcando todo 
o programa. Sozinha e desolada, acaba por passar o 
"reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os 
seus, cheia de particularidades que estão tão distantes 
da sua realidade, mas que despertam em si toda a 
curiosidade. Em forma de comédia, vamos sendo 
transportados para o mundo interior desta personagem, 
que é o reflexo de tantas mulheres deste país, ao 
mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito 
divertidas sobre a mulher, a sociedade, as diferenças 
sociais e, sobretudo, a vida. 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional 
do Idoso, celebrado anualmente a 1 de outubro. Este 
dia foi instituído em 1991 pela Organização das 
Nações Unidas e tem como objetivo sensibilizar a 
sociedade para as questões do envelhecimento e da 
necessidade de proteger e cuidar a população sénior. 
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AÇAO DE DIVULGAÇAO - APICULTURA 
A Coopbei — Cooperativa Agrícola e Apícola, leva a efeito no próximo dia 23 setembro, pelas 14:00h, na Biblioteca 
Municipal de Mangualde, uma ação de divulgação sobre os seguintes temas Apícolas. 
Apoios no Âmbito do Apoio do PDR2020 com Enfoque na Apicultura - Vitor Figueiredo, Eng.° (Consultor e 
Docente Cov. da ESAV-IPV) 
Mercados do Mel - Helena Guedes, Eng.' (FNAP) 
Seleção Genética das Rainhas e sua Influência no Apuramento da Raça Ibérica - André Halak, Dr. 
Além da participação obrigatória dos apicultores do PAN estão convidados todos os apicultores sejam ou não 
associados da Cooperativa. 
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AUTÁRQUICAS(  psp 

DIFERENTE 

APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA "FAZER BEM, 
FAZER DIFERENTE", DO PSD 
No passado dia 10 de setembro, pelas 18 horas, foram 
apresentados, no Mercado Municipal Dr. Diamantino 
Furtado, os compromissos e as linhas orientadoras da 
Candidatura do Partido Social Democrata, "Fazer Bem, 
Fazer Diferente". 
Estiveram presentes vários dirigentes do cenário 
político nacional e distrital, representantes de outras 
candidaturas concelhias e centenas de pessoas que 
manifestaram um forte apoio a esta candidatura. 
Usaram da palavra o Dr. Sobral Abrantes, Mandatário 
da Candidatura; Ana Isabel, Mandatária da Juventude; 
Dr. Pedro Alves, Presidente da Comissão Política 
Distrital de Viseu do PSD; Sr. Serafim Tavares, 
Candidato do PSD à Assembleia Municipal, que 
apresentou as razões da sua candidatura, sendo 
aplaudido por várias vezes efusivamente, acabando a 
sua intervenção apelando ao carinho que devemos dar 
a quem precisa, usando para o efeito o valor de uma 
nota, que por se apresentar em muito mau estado, não 
deixa de ter o valor que tem a exemplo do ser humano;  

Dr. Hugo Soares, Líder da Bancada Parlamentar do 
PSD. 
Seguidamente, e depois do momento em que foi 
apresentado o hino desta candidatura, teve lugar o 
discurso mais aguardado por todos, o do Prof. Joaquim 
Messias, Candidato do PSD à Câmara Municipal 
de Mangualde, que apresentou sete compromissos 
claros e objetivos que servem de base ao Programa 
Eleitoral a apresentar aos Mangualdenses, nesta 
Campanha. O discurso deste candidato foi, inúmeras 
vezes, interrompido por fortes aplausos de todos os 
presentes, num inequívoco sinal de incentivo e apoio. 
Posteriormente, o Prof. Joaquim Messias apresentou 
os candidatos efetivos à Câmara Municipal e às 
Assembleias de Freguesia, tendo o Sr. Serafim Tavares 
apresentado, também, os doze primeiros candidatos à 
Assembleia Municipal. 
No final, todos os restantes candidatos se juntaram no 
palco, perante os longos aplausos e o agitar enérgico 
das inúmeras bandeiras do PSD e da JSD. 
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MILHARES DE PESSOAS 
AO RUBRO NAS FESTAS 
DE MANGUALDE 
Ícones da música portuguesa Toy & Amigos e Mickael 
Carreira foram os cabeças de cartaz 
Entre 27 de agosto e 3 de setembro, muita música, 
diversão e atividades desportivas animaram os milha-
res de pessoas que participaram nas Festas da Cida-
de de Mangualde. Organizado pela Câmara Municipal 
de Mangualde, o certame contou com as atuações 
dos ícones da música portuguesa Toy & Amigos (Luís 
Represas, dos Trovante, Rui Pregai da Cunha, dos 
Heróis do Mar, Dani Silva e Adelaide Ferreira) e Mi-
ckael Carreira. O edil mangualdense, João Azevedo, 
acompanhou de perto as festividades que forma mais, 
uma vez, um sucesso. 
Durante os dias de festa subiram ainda ao palco a 
Orquestra Juvenil Mais Música, do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde, Melody Guys, Banda Índice, 
Musicando, Banda VM, Banda Capitão Mondego, 
Quinteto de Acordeões, Grupo Kapittal, Banda TIME, 
Grupo Alta Definição, Tiago Marques, Grupo One 
Vision Tributo a Queen, Grupo Uskadkasa, Ranchos 
Folclóricos "Os Camponeses de Mesquitela" e "Os 
Azuraras de Quintela", Bandas Filarmónicas, Alcatuna 
e Grupo de Concertinas de Mangualde. 
A nível desportivo realizou-se ainda o habitual Torneio 
de Veteranos do Grupo Desportivo de Mangualde e 
o VIII Torneio Jovem de Xadrez. Para os amantes da 
caça e da pesca, o certame contou ainda com uma 
Largada de Pombos e uma Largada de Perdizes, Fai-
sões e Patos Bravos e o Concurso Nacional de Pesca 
Desportiva "Cidade de Mangualde". Mais uma vez a 
gastronomia foi protagonista durante o VIII Festival de 
Sopas de Mangualde. 
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CAMPANHA ELEITORAL NA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE SANTIAGO E PÓVOA DE CERVÃES 
A DEMOCRACIA DO PORCO NO ESPETO 
Tenho acompanhado com algum interesse a campanha 
eleitoral, da freguesia que me viu nascer e onde resido. 
Quem me conhece, sabe muito bem que sempre fui 
um eleitor do PS, em todas as eleições realizadas, 
até hoje, e desde que estou recenseado, quer aqui, 
quer no estrangeiro. Porém ao ter conhecimento 
do cabeça de lista do PS à União de Freguesias de 
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães das 
eleições autárquicas do dia 1 de Dezembro próximo, 
fiquei devidamente esclarecido, que o candidato 
era o resultado de um arranjo político apressado, e 
não da escolha de um candidato competente, para 
levar os destinos desta freguesia por diante, com 
conhecimentos próprios das necessidades e anseios 
da nossa população. Expresso assim, o meu inteiro 
desacordo com esta candidatura, dado que ainda 
existem pessoas competentes, nesta nossa terrinha 
para esse efeito, e vou basear a minha opinião 
particularmente na candidatura, que que designa 
"Mangualde com futuro", já que para Santiago e Póvoa 
de Cervães o futuro que se vislumbra, com este 
candidato, será pouco ou mesmo nenhum. 
Antes porém, quero enaltecer a grandeza da 
democracia portuguesa, que nesta união de freguesias 
se expressa pelo record de candidaturas, desde a sua 
implantação no nosso país. Sou amigo de todos, e 
continuaremos a ser, não obstante reconhecer que se 
trata de um confronto injusto, onde uma só candidatura, 
detém mais meios de promoção, mercê da situação 
política vigente no nosso pais, que as restantes quatro 
candidaturas. 
Nenhuma das outras candidatura pode presentear aos 
eleitores com a metafísica oferta, do porco no espeto, 
ou garantir qualquer benesse por mais humilde que 
seja. Circunstancialmente não podem ser apontadas, 
pelos eleitores, como campanhas esbanjadoras, 
devendo, os mesmos, tirar as devidas elações no 
momento da sua votação. 
Refere o candidato PS a esta união de freguesia: 
"estar à altura dos grandes desafios que os esperam 
e contar com uma equipa forte que já deu provas 
de estar pronta para liderar uma freguesia com 
futuro". Quantos são os eleitores, imparciais, que lhe 
reconhecem esse traquejo de liderança política? Tenho 
sérias dúvidas de que não vá ser comandado, por um 
qualquer subalterno imediato da sua lista... Afinal a 
sua equipa não é a mesma que esteve à frente dos 
destinos da freguesia nos últimos oito anos? Não foi 
a mesma equipa que mandou ampliar a rede eléctrica 
por caminhos florestais, a partir do depósito de água 
de Santiago, e na Rua das Lameiras, em plena reserva 
agrícola, nas Contenças de Baixo, onde não traz 
qualquer benefício para ninguém, e sem ter em conta 
que ainda hoje há troços em áreas residências, sem 
essa infraestrutura? Sem é bom executar benefícios, 
ainda é melhor saber onde prioritariamente devem ser 
executados. Não foram eles que estiveram coniventes, 
ou com a boca fechada, com o apagão nocturno com 
que o município contemplou todas as freguesias, além 
Mangualde. Não foi no seu tempo que a assistência 
médica, deixou de ser praticada no Posto da Casa do 
Povo. Não foi no tempo deles que a creche deixou de 
funcionar?... Mas o candidato não foge da linha de 
procedimento, que caracteriza a "sua equipa forte". Se 
não como justifica, o pedido que fez aos pais, desta 
freguesia, para matricularem os seus filhos na escola 
local, quando da festa das crianças, na quadra natalícia,  

e os seus filhos frequentam as escolas em Mangualde? 
É preciso muito descaramento!... Afinal ele desconhece 
que a única escola da freguesia, a menos de 50 m da 
sua casa, corre o risco de encerramento por falta de 
alunos? Será este, então, o candidato indicado para 
defender os interesses da nossa freguesia? Ou é 
com o porco assado e uns copos a acompanhar, que 
se pretende inverter o direito de votar livremente dos 
eleitores locais? Esta é na realidade a "Democracia do 
Porco no Espeto". 
Eu não acredito... Ele é o único elemento novo, que 
é acrescentado à equipa velha . Mas, essa equipa, a 
que ele denomina de "equipa forte", afinal, é mais frágil, 
que a fortaleza que nos querem vender e que tão bem 
conhecemos, pela sua inacção, com que se caracterizou 
durante dois mandatos. Será que o eleitores desta 
união de freguesias, não têm olhos para ver e cabeça 
para pensar? Creio que alguém nos quer vender 
gato por lebre. Há de certeza muitos, e muitos mais 
eleitores, que vão pensar muito bem antes de votar. 
Na realidade a campanha eleitoral, que o candidato 
PS, há longo tempo vem fazendo no Faceboock, não 
passa de um folhetim de mau gosto, onde têm desfilado 
alguns incautos eleitores, que sem conhecerem as 
reais debilidades e demagogia do candidato, se tem 
prestado a colaborar num engano muito grande. Mas, 
como alguém da sua família lá deixou expresso: "A bela 
onda gigante". É que as ondas gigantes, por norma, 
transformam-se em tsunamis, que arrastam os mais 
desprevenidos à sua frente. 
As promessas, e o arrogante pedido de votos, que 
de quatro em quatro anos, alguns figurões aqui vêm 
reiterar à campanha do PS, está ultrapassada e é infeliz. 
Porque essas individualidades, nunca aqui apareceram, 
quando nos retiraram as poucas infraestruras sociais 
que a freguesia dispunha. Nem contribuíram para a 
edificação da infraestrutura adstrita ao desporto local, 
a quem o nosso ilustre conterrâneo, Jorge Coelho, 
denominou de barraca. 
Da promessa do Presidente da Câmara, referente 
à reabilitação do pavimento da E.M. 646, do troço 
Cassurrães EN 16, ficou por dizer que resultava da 
indemnização, em trabalhos, pela ENDESA, empresa 
adjudicatária da abortada Barragem de Girabolhos, 
que terá de ressarcir os concelhos limítrofes. Ora que 
se saiba, esta união de freguesias, confrontaria com a 
albufeira da referida barragem, na sua maior extensão 
do nosso concelho, e se alguma freguesia deve, por 
direito, ser comtemplada por essa indemnização a 
União de freguesias de Santiago de Cassurrães e 
Póvoa de Cervães, está em primeiro lugar. É em 
situações destas, que uma equipa competente, deve 
estar atenta, e reclamar aquilo a que tem direito, 
porque sem saber com segurança o valor que toca, 
da indemnização, ao Município de Mangualde, penso 
que esta união de freguesias, ainda lhe cabe algo de 
bem mais substancial, que somente a reabilitação da 
pavimentação da estrada atrás referida. 
Em igualdade de circunstâncias, em termos de 
campanha eleitoral, tenho sérias dúvidas, acerca da 
vitória desta candidatura, nestas circunstâncias as 
dúvidas permanecem, pois creio que os eleitores, são 
gente idónea, capaz distinguir entre o oportunismo e 
a competência. Entre estas duas alternativas, eu opto 
pela competência e votarei: M PT-Partido da Terra, com 
Norberto Albuquerque a liderar a lista deste partido. 

Ildefonso Manuel Figueiredo Melo 
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COMÉDIA "A VIDA É CURTA DEMAIS PARA PASSAR LENÇÓIS A FERRO" VAI ANIMAR
TARDE DOS SENIORES MANGUALDENSES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2017

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7921

 
No dia 21 de setembro, a Câmara Municipal de Mangualde convida os seniores do concelho a assistir
ao espetáculo de comédia "A vida é curta demais para passar lençóis a ferro", com texto e
interpretação de Sofia Bernardo. A sessão tem lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, e início marcado para as 14h00. A entrada é livre.
 
Maria é mulher a dias. Num final de tarde que antecede a uma noite de passagem de ano decide
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da tarde recebe um telefonema, da
amiga com quem combinou passar a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba
por passar o "reveillon" nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, cheia de particularidades que
estão tão distantes da sua realidade, mas que despertam em si toda a curiosidade. Em forma de
comédia, vamos sendo transportados para o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de
tantas mulheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões muito divertidas sobre
a mulher, a sociedade, as diferenças sociais e, sobretudo, a vida.
 
A iniciativa integra a comemoração do Dia Internacional do Idoso, celebrado anualmente a 1 de
outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas e tem como objetivo
sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a
população sénior.
 
15 de Setembro de 2017
 
Rosto
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AÇÃO DE DIVULGAÇÃO - APICULTURA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2017

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7892

 
A Coopbei - Cooperativa Agrícola e Apícola, leva a efeito no próximo dia 23 setembro, pelas 14:00h,
na Biblioteca Municipal de Mangualde, uma ação de divulgação sobre os seguintes temas Apícolas.
 
Apoios no Âmbito do Apoio do PDR2020 com Enfoque na Apicultura - Vitor Figueiredo, Eng.º
(Consultor e Docente Cov. da ESAV-IPV)
 
Mercados do Mel - Helena Guedes, Eng.ª (FNAP)
 
Seleção Genética das Rainhas e sua Influência no Apuramento da Raça Ibérica - André Halak, Dr.
 
Além da participação obrigatória dos apicultores do PAN estão convidados todos os apicultores sejam
ou não associados da Cooperativa.
 
15 de Setembro de 2017
 
Rosto
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Novo ano letivo iniciou com escolas renovadas em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26179

 
Novo ano letivo iniciou com escolas renovadas em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Setembro de 2017
 
43 Views
 
Abertura do Ano Letivo 17/18
 
Recentemente, no dia 13 de setembro, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolheu a cerimónia de
abertura de ano escolar, do Agrupamento de Escolas de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, marcou presença na cerimónia onde foram premiados os melhores
alunos (quadro de excelência). Foram ainda atribuídos prémios aos melhores alunos por parte do
Rotary Clube de Mangualde e aos alunos excelência por parte do Crédito Agrícola Vale do Dão e Alto
Vouga.
 
É FUNDAMENTAL QUE AS NOSSAS GERAÇÕES ESTEJAM MAIS BEM PREPARADAS.
 
E PARA ISSO TÊM DE SE EMPENHAR MAIS E, PARA ISSO, TÊM DE TER MAIS CONDIÇÕES DE
TRABALHO.  - JOÃO AZEVEDO
 
Para o edil,  é fundamental que as nossas gerações estejam mais bem preparadas. E para isso têm de
se empenhar mais e, para isso, têm de ter mais condições de trabalho. . Acrescentando,  estas
crianças têm tido muito sucesso e o Agrupamento de Escolas de Mangualde está a funcionar muito
bem. Hoje temos mais alunos com melhores classificações e isso é fruto do trabalho de todos, alunos,
pais e instituições. Esta convergência de esforços de todas as entidades tornam o nosso território mais
forte e mais competitivo .
 
João Azevedo afirmou que  o Município de Mangualde vai estabilizar o Quadro de Pessoal no próximo
ano. Vamos ter no próximo orçamento uma dotação orçamental que permite qualificar o Quadro de
Pessoal e dar mais condições às escolas do concelho.  Finalizando,  Hoje mesmo vai fechar este
Pavilhão Municipal, porque vai iniciar-se as obras de requalificação deste Pavilhão e da zona da
entrada da escola Gomes Eanes de Azurara. Há ainda um compromisso do Governo, na pessoa do
Secretário de Estado da Educação, no sentido de no próximo orçamento de estado temos um Contrato
Programa para reabilitar o ambiente escolar da Escola Secundária Felismina Alcântara. É uma
obrigação do Estado assumir essa responsabilidade.
 
ESCOLAS DO 1º CICLO MODERNIZADAS
 
A Câmara Municipal de Mangualde procedeu à aquisição de mobiliário escolar e computadores para
modernizar e tornar mais confortáveis as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, do concelho. O
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investimento da autarquia mangualdense rondou os 18 mil euros. Na entrega dos materiais marcou
presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
O mobiliário escolar adquirido inclui mesas e cadeiras que proporcionam maior segurança, conforto e
postura corporal. A introdução de computadores vai permitir a implementação de uma vertente
pedagógica inovadora e dinâmica.
 
Por:MM
 
16 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco

Página 113



A114

O filme arrebatador que a Autarquia exibe em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2e9450b1

 
Considerada uma das mais sensacionais comédias francesas daquela época, 'Desfolhando a
Margarida', 'Aconteceu no Cineteatro há 57 anos', e é o filme destacado no mês de setembro.
Considerado o maior êxito do ano em Lisboa, foi exibido em Mangualde a 18 de setembro de 1960.
Picante, sensual e arrebatadora, Brigitte Bardot, a mais aliciante sereia daquele tempo protagonizou o
filme. Uma nova deliciosa e provocante Brigitte, na comédia em que o nome do homem do Sputnik,
Darry Cowl, é a garantia da melhor e mais alegre comédia francesa do ano.
 
A campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' tem como objetivo relembrar os filmes exibidos no
Cineteatro de Mangualde e é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS
SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde estão a ser divulgados cartazes relativos às antigas
exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar aos
mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas companhias
de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
 
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
18 Setembro, 2017
 
José Silva
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PRÓXIMOS DIAS

ACÇÃO SOBRE
VESPA VELUTINA

Mortágua
Quarta-feira, 10h00

O Centro de Animação Cul-
tural de Mortágua vai rece-
ber quarta-feira uma for-
mação sobre o plano de ac-
ção para a vigilância e con-
trolo da vespa velutina em
Portugal.

COMÉDIA PARA 
OS SENIORES

Mangualde
Quinta-feira, 14h00

Os seniores do concelho de
Mangualde vão assistir ao
espectáculo de comédia ‘A
vida é curta demais para
passar lençóis a ferro’, com
texto e interpretação de So-
fia Bernardo. A sessão tem
lugar no Auditório da Bi-
blioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. A entrada é li-
vre.

JORNADAS DO 
PATRIMÓNIO

Armamar
Sexta-feira, 18h00

A Câmara Municipal de Ar-
mamar associa-se mais
uma vez ao programa das
Jornadas Europeias do Pa-
trimónio, a terem lugar en-
tre sexta-feira e domingo.
O tema para as iniciativas a
desenvolver, sob a coorde-
nação da Direção Geral do
Património Cultural, é Pa-
trimónio e Natureza. Na
sexta-feira a partir das
18h00 haverá uma visita
guiada pela parte norte do
município, em pleno vale
do Douro. No domingo, às
16h00, realiza-se a cami-
nhada ‘Trilhos da Memória’.

EXPODEMO

Moimenta da Beira
Sexta-feira, 18h30

A ministra da Presidência e
da Modernização Adminis-
trativa, Maria Manuel Lei-
tão Marques, vai presidir à

cerimónia oficial de aber-
tura da Expodemo 2017, na
sexta-feira. O certame de-
corre até domingo com três
dias de agitação em que a
maçã será o seu símbolo
icónico, sendo em sua ho-
menagem que o município
organiza o evento pelo
sexto ano consecutivo.

FESTA 
DAS COLHEITAS

Castro Daire
Sexta-feira, 19h00

Castro Daire recebe de
sexta-feira a domingo, mais
uma edição da Festa das
Colheitas. Sérgio Rossi
(sexta-feira), David Carreira
(sábado) e Augusto Canário
(domingo) são os cabeça de
cartaz do certame, aos
quais se juntam várias acti-
vidades como a Recriação
da Desfolhada e o VI Con-
curso nacional de bovinos
de Raça Arouquesa. A festa
vai decorrer no Parque Ur-
bano de Castro Daire.

CAMINHADA 
PELA NATUREZA

Resende
Sábado, 10h00

No âmbito das Jornadas
Europeias do Património
2017, subordinadas ao tema
‘Património e Natureza,
Pessoas, Lugares e Histó-
rias’, o município de Re-
sende vai realizar uma ca-
minhada pela natureza que
vai percorrer a Rota dos Ce-
rejais, no próximo sábado.
O percurso pedestre tem 5,7
quilómetros.

FESTA DO 
RAMO DA VINDIMA

Nelas
Domingo, 14h30

Santar, no concelho de Ne-
las, recebe este domingo a
Festa do Ramo da Vindima.
O evento tem início às
14h30 com um cortejo e vi-
sita à Quinta do Sobral, Fi-
dalgas de Santar, casa de
Santar e Paço dos Cunhas.
Às 17h00 actua o grupo
musical ‘Bora Lá’.
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"Mangualde Social Mais" assinalou cinco anos de vida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=209e1896

 
O projeto "Mangualde Social Mais" celebrou, no dia 14 de Setembro, o seu 5.º aniversário. Para
assinalar a data, as instalações da Loja Social acolheram dois workshops sobre "Escolhas Saudáveis",
dirigidos à população. Clarificar os participantes sobre o funcionamento da Loja Social e fornecer
estratégias de gestão de organização doméstica foram os objetivos das duas sessões, que decorreram
ao longo do dia.
 
Recorde-se que a Loja Social de Mangualde surgiu, em contexto de crise, com o intuito de ajudar
aqueles que se depararam com dificuldades socioeconómicas e, até ao momento, já apoiou 276
agregados familiares. O sucesso do projeto deve-se ao trabalho em rede que sustenta a Loja Social,
do apoio dos parceiros e da disponibilidade dos voluntários. É, também, graças ao espírito voluntário
da população mangualdense, que a "Mangualde Social Mais" tem conseguido dar resposta a muitas
situações de carência.
 
18 Setembro, 2017
 
José Silva

Página 116



A117

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 9,12 x 27,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 71346938 19-09-2017

AMANHÃ

ACÇÃO SOBRE
VESPA VELUTINA

Mortágua
10h00

O Centro de Animação Cul-
tural de Mortágua vai rece-
ber quarta-feira uma for-
mação sobre o plano de ac-
ção para a vigilância e con-
trolo da vespa velutina em
Portugal.

PRÓXIMOS DIAS

COMÉDIA PARA 
OS SENIORES

Mangualde
Quinta-feira, 14h00

Os seniores do concelho de
Mangualde vão assistir ao
espectáculo de comédia ‘A
vida é curta demais para
passar lençóis a ferro’, com
texto e interpretação de So-
fia Bernardo. A sessão tem
lugar no Auditório da Bibli-
oteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves. A entrada é livre.

JORNADAS DO 
PATRIMÓNIO

Armamar
Sexta-feira, 18h00

A Câmara Municipal de Ar-
mamar associa-se mais
uma vez ao programa das
Jornadas Europeias do Pa-
trimónio, a terem lugar en-
tre sexta-feira e domingo.
O tema para as iniciativas a
desenvolver, sob a coorde-
nação da Direção Geral do
Património Cultural, é Pa-
trimónio e Natureza. Na
sexta-feira a partir das
18h00 haverá uma visita
guiada pela parte norte do
município, em pleno vale
do Douro. No domingo, às
16h00, realiza-se a cami-
nhada ‘Trilhos da Memória’.

EXPODEMO

Moimenta da Beira
Sexta-feira, 18h30

A ministra da Presidência e
da Modernização Adminis-
trativa, Maria Manuel Lei-

tão Marques, vai presidir à
cerimónia oficial de aber-
tura da Expodemo 2017, na
sexta-feira. O certame de-
corre até domingo com três
dias de agitação em que a
maçã será o seu símbolo
icónico, sendo em sua ho-
menagem que o município
organiza o evento pelo
sexto ano consecutivo.

FESTA 
DAS COLHEITAS

Castro Daire
Sexta-feira, 19h00

Castro Daire recebe de
sexta-feira a domingo, mais
uma edição da Festa das
Colheitas. Sérgio Rossi
(sexta-feira), David Carreira
(sábado) e Augusto Canário
(domingo) são os cabeça de
cartaz do certame, aos
quais se juntam várias acti-
vidades como a Recriação
da Desfolhada e o VI Con-
curso nacional de bovinos
de Raça Arouquesa. A festa
vai decorrer no Parque Ur-
bano de Castro Daire.

CAMINHADA 
PELA NATUREZA

Resende
Sábado, 10h00

No âmbito das Jornadas
Europeias do Património
2017, subordinadas ao tema
‘Património e Natureza,
Pessoas, Lugares e Histó-
rias’, o município de Re-
sende vai realizar uma ca-
minhada pela natureza que
vai percorrer a Rota dos Ce-
rejais, no próximo sábado.
O percurso pedestre tem 5,7
quilómetros.

FESTA DO 
RAMO DA VINDIMA

Nelas
Domingo, 14h30

Santar, no concelho de Ne-
las, recebe este domingo a
Festa do Ramo da Vindima.
O evento começa às 14h30
com um cortejo e visita à
Quinta do Sobral, Fidalgas
de Santar, casa de Santar e
Paço dos Cunhas. Às 17h00
actua o grupo ‘Bora Lá’. Página 117
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"Mangualde Social Mais" celebrou 5ºaniversário
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"Mangualde Social Mais" celebrou 5ºaniversário
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Setembro de 2017
 
20 Views
 
O projeto "Mangualde Social Mais" celebrou, no passado dia 14 de setembro, o seu 5.º aniversário.
Para assinalar a data, as instalações da Loja Social acolheram dois workshops sobre "Escolhas
Saudáveis", dirigidos à população. Clarificar os participantes sobre o funcionamento da Loja Social e
fornecer estratégias de gestão de organização doméstica foram os objetivos das duas sessões, que
decorreram ao longo do dia.
 
Recorde-se que a Loja Social de Mangualde surgiu, em contexto de crise, com o intuito de ajudar
aqueles que se depararam com dificuldades socioeconómicas e, até ao momento, já apoiou 276
agregados familiares. O sucesso do projeto deve-se ao trabalho em rede que sustenta a Loja Social,
do apoio dos parceiros e da disponibilidade dos voluntários. É, também, graças ao espírito voluntário
da população mangualdense, que a "Mangualde Social Mais" tem conseguido dar resposta a muitas
situações de carência.
 
Por:Mun.Mangualde
 
18 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Loja Social apoia o concelho
de Mangualde há cinco anos
CARÊNCIASO projecto 'Man-
gualde Social Mais' celebrou
na semana passada o seu 5.º
aniversário. 

Para assinalar a data, as ins-
talações da Loja Social acolhe-
ram dois workshops sobre 'Es-
colhas Saudáveis', dirigidos à
população. 

Clarificar os participantes so-
bre o funcionamento da Loja
Social e fornecer estratégias de
gestão de organização domés-
tica foram os objetivos das
duas sessões, que decorreram
ao longo do dia.

A Loja Social de Mangualde

surgiu em contexto de crise
com o intuito de ajudar aque-
les que se depararam com di-
ficuldades socioeconómicas e,
até ao momento, já apoiou 276
agregados familiares. 

O sucesso do projecto deve-
se ao trabalho em rede que sus-
tenta a Loja Social, do apoio dos
parceiros e da disponibilidade
dos voluntários. 

É, também, graças ao espírito
voluntário da população man-
gualdense, que a 'Mangualde
Social Mais' tem conseguido
dar resposta a muitas situações
de carência. |Loja Social já apoiou 276 agregados familiares

D.R.
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HOJE

COMÉDIA PARA 
OS SENIORES

Mangualde
14h00

Os seniores do concelho de
Mangualde vão assistir ao
espectáculo de comédia ‘A
vida é curta demais para
passar lençóis a ferro’, com
texto e interpretação de So-
fia Bernardo. A sessão tem
lugar no Auditório da Bi-
blioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. A entrada é li-
vre.

PRÓXIMOS DIAS

JORNADAS DO 
PATRIMÓNIO

Armamar
Sexta-feira, 18h00

A Câmara Municipal de 
Armamar associa-se mais
uma vez ao programa das
Jornadas Europeias do 
Património, a terem lugar
entre sexta-feira e domingo.
O tema para as iniciativas 
a desenvolver, sob a coor-
denação da Direção Geral
do Património Cultural, é
Património e Natureza. 
Na sexta-feira a partir das
18h00 haverá uma visita
guiada pela parte norte 
do município, em pleno
vale do Douro. No do-
mingo, às 16h00, realiza-se
a caminhada ‘Trilhos 
da Memória’.

EXPODEMO

Moimenta da Beira
Sexta-feira, 18h30

A ministra da Presidência e
da Modernização Adminis-
trativa, Maria Manuel Lei-
tão Marques, vai presidir à
cerimónia oficial de aber-
tura da Expodemo 2017, na
sexta-feira, em Moimenta
da Beira. O certame decorre
até domingo com três dias
de agitação em que a maçã
será o seu símbolo icónico,
sendo em sua homenagem
que o município organiza o
evento pelo sexto ano con-
secutivo.

FESTA DAS
COLHEITAS

Castro Daire
Sexta-feira, 19h00

Castro Daire recebe de
sexta-feira a domingo, mais
uma edição da Festa das
Colheitas. Sérgio Rossi
(sexta-feira), David Carreira
(sábado) e Augusto Canário
(domingo) são os cabeças
de cartaz do certame, aos
quais se juntam várias acti-
vidades como a Recriação
da Desfolhada e o VI Con-
curso nacional de bovinos
de Raça Arouquesa. A festa
vai decorrer no Parque Ur-
bano de Castro Daire.

CAMINHADA 
PELA NATUREZA

Resende
Sábado, 10h00

No âmbito das Jornadas
Europeias do Património
2017, subordinadas ao tema
‘Património e Natureza,
Pessoas, Lugares e Histó-
rias’, o município de Re-
sende vai realizar uma ca-
minhada pela natureza que
vai percorrer a Rota dos Ce-
rejais, no próximo sábado, a
partir das 10h00. O per-
curso pedestre tem 5,7 qui-
lómetros.

FESTA DO 
RAMO DA VINDIMA

Nelas
Domingo, 14h30

Santar, no concelho de Ne-
las, recebe este domingo a
Festa do Ramo da Vindima.
O evento tem início às
14h30 com um cortejo e vi-
sita à Quinta do Sobral, Fi-
dalgas de Santar, casa de
Santar e Paço dos Cunhas.
Às 17h00 actua o grupo
musical ‘Bora Lá’.

DESFOLHADA

S. Pedro do Sul
Domingo, 14h30

A autarquia promove em
Mosteirinho, Pinho, a des-
folhada à moda antiga, com
animação musical.
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23 e 24 de setembro (sábado e domingo) 

Sorte à Logan 21.30 horas 

Fartos da mediocridade das suas vi-
das, os irmãos Jimmy e Clyde Logan 
arquitetam um plano que os torne mi-
lionários. A ideia é assaltar a pista 
de corrida de Charlotte Motor Spee-
dway, um circuito oval localizado em 
Concord, nos arredores de Charlotte 
(EUA), palco de vários eventos da 
NASCAR. Para que nada falhe, 'con-
tratam' os serviços de Joe Bang, um 
especialista em demolições que, para 
mal dos pecados de todos, ainda se 
encontra a cumprir pena. Depois de 
um primeiro plano (bem-sucedido) de 
libertar Joe da cadeia, os três avan- 
çam com o que foi delineado. Um imprevisto obriga-os a executar o 
assalto durante a Coca-Cola 600, a corrida de mais popular do ano. 
Apesar deste e de outros contratempos, o plano resulta e eles levam 
o dinheiro. Mas há algo com que não contavam: Sarah Grayson, uma 
agente do FBI que está determinada a encontrar os responsáveis, 
custe o que custar... 

Título Original: Logan Lucky 1 Realizador. Steven Soderbergh 1 Atores: 
Katherine Waterston, Daniel Craig, Channing Tatum, Sebastian Stan, 
Hilary Swank, Adam Driver, Seth MacFarlane, Katie Holmes 1 Género: 
Thriller 1 País: EUA 1 Ano: 2017, 119 m. I Classificação: M/18. 

Comédia em Mangualde 
Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

No ámbito das comemora-
ções do Dia Internacional do 
Idoso, o Município de Man- 
gualde vai promover, amanhã, 
dia 21 de setembro, a partir das 
14.00 horas, a apresentação do 
espetáculo 'A vida é curta demais 
para passar lençóis a ferro'- Com 
texto e interpretação de Sofia 
Bernardo, esta comédia será 
apresentada no auditório da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, sendo 
particularmente dirigida à população sénior. 

O espetáculo retrata a história de Maria, uma mulher a dias, que, 
num final de tarde que antecede a noite de passagem de ano, decide 
acabar algumas tarefas numa das casas onde trabalha. A meio da 
tarde recebe um telefonema, da amiga com quem combinou passar 
a noite, desmarcando todo o programa. Sozinha e desolada, acaba 
por passar o 'reveillon' nesta casa, cheia de luxos que não são os seus, 
cheia de particularidades que estão tão distantes da sua realidade, 
mas que despertam em si toda a curiosidade... 

Em forma de comédia, o público vai sendo transportados para 
o mundo interior desta personagem, que é o reflexo de.tantas mu 
Iheres deste país, ao mesmo tempo que nos perdemos em reflexões 
muito divertidas sobre a mulher, a sociedade, as diferenças sociais 
e, sobretudo, a vida. 

O Dia Internacional do Idoso - no âmbito do qual terá lugar este 
espetáculo - é celebrado, anualmente, a 1 de outubro. A data foi ins-
tituída em 1991, pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem 
como objetivo "sensibilizar a sociedade para as questões do envelhe-
cimento e da necessidade de proteger e cuidar a população sénior'. 
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CÂMARA DE NELAS ADERE AO 

PROJECTO DE CONSTRUÇÃO DA 

BARRAGEM DA MAEIRA 

O Município de Nelas, juntamente com 

os Municípios de Mangualde, Penalva do 

Castelo, São Pedro do Sul, Sátão, Vila Nova 

de Paiva, Viseu e Vouzela, assinaram um pro-

tocolo no Salão Nobres do antigo Governo 

Civil de Viseu, com vista à construção de 

uma nova barragem (Barragem da Maeira no 

Rio Vouga, entre Viseu e Vila Nova da Paiva) 

e reforço da Albufeira de Fagilde, no Rio Dão, 

para abastecimento de água. 

Imediatamente, serão candidatadas a 

Fundos Comunitários as obras (em valor 

aproximado de 60 milhões de euros) e os es- 

tudos tendentes à criação da Empresa Inter-

municipal "Águas de Viseu, Empresa Inter-

municipal" com participação em função da 

quantidade de água de que será beneficiário 

cada município. 

Os encargos desta fase de estudos serão 

de 104.000€ suportando Viseu 51% e os 

restantes Municípios 49%. 

Todos os Presidentes das Câmaras dos 

Municípios envolvidos farão parte da Comis-

são de Acompanhamento coordenada pelo 

Presidente da Câmara de Viseu. 
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Av. Alberto Sampaio 9- Viseu 

CÂMARA DE NELAS ADERE 

AO PROJECTO DE 

CONSTRUÇÃO DA 

BARRAGEM DA MAEIRA 

O Município de Nelas, juntamente 

com os Municípios de Mangualde, Pe-
nalva do Castelo, São Pedro do Sul, 
Sátão, Vila Nova de Paiva, Viseu e 

Vouzela, assinaram um protocolo no 

Salão Nobres do antigo Governo Civil de 

Viseu, com vista à construção de uma 
nova barragem (Barragem da Maeira no 
Rio Vouga, entre Viseu e Vila Nova da 

Paiva) e reforço da Albufeira de Fagilde, 
no Rio Dão, para abastecimento de 
água. 

Pág 4 

Jornadas Europeias do 

Património em Armamar 

A Câmara Municipal de Armamar 

associa-se mais uma vez este ano ao 

programa das Jornadas Europeias do 

Património, a terem lugar entre os dias 

22 e 24 de setembro. 

O tema para as iniciativas a desen-

volver, sob a coordenação da Direção 

Geral do Património Cultural, é 

Património e Natureza. 

Em torno desta temática Armamar 

vai ter patente ao público no salão 

nobre do edifício da Câmara Municipal 

a exposição Douro Património Mundial. 

Esta mostra vai ficar instalada durante 

os meses de setembro e outubro e 

conta com o apoio do Museu do Douro. 

Pág 5 
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DE VISEU  

Semanário Independente e Regionalista / Director e Fundador: Fernando de Abreu 
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OURENSE, PRINCESA DO TERMALISMO 
MUNDIAL, COM FESTA NA EXPOURENSE 

Portugal recebe maior 

exposição de esculturas de sempre 
Atualmente 57 esculturas imponentes enrique-

cem a paisagem portuguesa de norte a sul e de este 

a oeste. Robert Schad, o autor da Cruz Alta de 34 

metros do Santuário de Fátima, escolheu 20 locais 

para o seu "Percurso Lusitano". Trata-se de «estru-

turas em aço maciço vermelho de barras quadradas 

com uma secção constante de 10 centímetros por 

10 centímetros. As esculturas criam um itinerário 

pelo país», explica Robert Schad. 

Diretor Alejandro Rubin 
fala da Termatalia 2017 

Los participantes de Termatalia, que en muchos casos 
se han convertido en colaboradores estratégicos del 
proyecto, siempre destacan como uno de los principales 
valores el capital relacional que genera, y estamos se-
guros que está edición estará patente más que nunca, 
después de Ia intensa campafia de promoción interna-
cional realizada. Foro tras foro, hemos ido cumpliendo 
con objetivos concretos y que han dado como resultado 
el que estos dias nos reunamos en Ourense, capital y 

provincia termal de Galicia y Espafia, profesionales del 
turismo de salud y bienestar de más de 40 países 

Termatalia, feira internacional 

de turismo termal, saúde bal-

near e bem estar, depois de 

viajar até ao México, está de 

volta à sua terra natal natural 

e viva, para a edição para 

ampla oferta de cursos profis-

sionais e ações de turismo in- 

dustrial e empresarial 

dirigidas ao setor, entre 22 

E24 de setembro, alongando 

até 26 para evidenciar o tu-

rismo Porto e Norte, na parce-

ria existente entre a Galiza e o 
norte de Portugal. 

Notícias de Viseu / Complexo CONVENTURISPRESS - Avenida do Convento n2  1- Orgens - 3510-674 Viseu Norte 
www.issuu.com/noticias  de viseu - publicidade@noticiasdeviseu.com  - Tlm:960100300 -www.noticiasdeviseu.com; www.facebook.com/noticiasdeviseu  
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«Mangualde, o nosso património!» destaca em setembro 
NOSSA SENHORA DA SAÚDE DE CUNHA ALTA - FUNDAÇÃO 

A Fundação de Nossa Senhora 

da Saúde de Cunha Alta é o 

destaque, da campanha «Man-

gualde, o nosso património!», para 

o mês de setembro. Promovida 

mensalmente pela autarquia, esta 
campanha tem como objetivo 

aproximar a população do 
património mangualdense do mais 
que belo existe no concelho. 

NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
DE CUNHA ALTA — FUNDAÇÃO 

Pouco distante da aldeia de 

Cunha Alta fica o santuário e er-
mida dedicada a Nossa Senhora da 

Saúde. É no lugar de São Pedro, 

pois ali era, até finais do século 

XVII, a sede da paróquia dedicada 

àquele apóstolo. 
A ermida foi fundada nos finais 

do século XVII, levando em linha de 
conta o que Frei Agostinho de 

Santa Maria, em 1716, nos relata: 
"Pelos anos de 1670, ou alguns 

antes, veyo do Algarve huma mul-
her nobre, chamada Dona Mariana 

(...), Assistia esta em casa de Ma-
noel Osório do Amaral (...). Morava  

este no Lugar de Almeydinha, 

Freguesia de São Julião de Man-

goalde. Trazia esta virtuosa mulher 
comsigo huma Imagem de Nossa 

Senhora, com quem tinha muito 

especial devoção, (...) & a invocava 
com o nome de Nossa Senhora da 
Saude. Esta mulher deo, ou deixou 
por sua morte, esta Santissima Im-
agem a Manoel Osorio, o qual sem 

duvida por se achar sem mereci-
mentos de poder ser o depositário 
de huma joga tão preciosa, elle 
com os moradores do Lugar da 
Cunha Alta dispuzerão erigir à Sen-

hora huma Casa, para que nella 

fosse louvada, & servida". A es-

colha do sítio para a construção da 
ermida recaiu no local da antiga 

igreja paroquial, "da qual jà não 
havia vestígios".(...) Succedeo isto 

pelos anos de 1670." 

Coordenadas geográficas: 402  
36.004' N j 72 41.362' O 

António Tavares 

Gabinete de Gestão e Progra-
mação do Património Cultural  

Com esta campanha todos ficam 
mais próximos do vasto esplendor 

patrimonial do nosso concelho. 

Nesse sentido, continua a ser colo-

cada, em vários pontos de encon-
tro do concelho, informação sobre 
o monumento/património apre-
sentado. O património material e 

imaterial vai sendo apresentado 
consoante a categoria com a qual 
foi classificado: arqueologia, 
pelourinhos, fontes, palacetes e re-
ligiosos, bem como outros bens 
patrimoniais. Cada categoria será 
representada por uma cor que a 

distingue das restantes. 
Foram já vários os bens patri-

moniais destacados por esta cam-
panha nos últimos três anos. 

Deixamos de seguida apenas al-
guns exemplos. Em maio último 
destacamos a Igreja de São Sil-
vestre de Pinheiro de Baixo e de 

Cima e Picota: tecnologia antiga, 
no mês de junho, os Vestígios de 
Outrora: Vila Nova de Espinho, em 
agosto Paredes que falam da 
História, em setembro o Santo An-

tónio dos Cabaços. As últimas cam- 

panhas contemplaram a Arquite-
tura modernista em Mangualde, 
Tribunal de Mangualde e Por-

tuguês Suave. Ao arrancar 2017 o 
destaque foi para os Refrigerantes 
Condestável... de Abrunhosa do 

Mato no mês de janeiro e para os 
Bordados de Tibaldinho... 
património das culturas populares, 
no mês de fevereiro. No mês de 
março o destaque foi para a Casa  

dos Condes de Mangualde, no mês 
de abril foi para a Fonte de Ricar-
dina, em maio para Pinheiro de 
Tavares ao tempo do Império Ro-
mano, em junho para a capela de 

São Domingos de Ançada, em 
julho, a Carvalha...a nostálgica lem-
brança de um património e em 
agosto, a Capela de Santo António, 
em Mesquitela. 
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... E CONVIDA A POPULAÇÃO A VISITAR O DOLMÉN DA CUNHA BAIXA, O DOLMÉN DE PADRÕES E AS
RUÍNAS ROMANAS DA RAPOSEIRA - ESTALAGEM
 
. E CONVIDA A POPULAÇÃO A VISITAR O DOLMÉN DA CUNHA BAIXA, O DOLMÉN DE PADRÕES E AS
RUÍNAS ROMANAS DA RAPOSEIRA - ESTALAGEM ROMANA
 
O Município de Mangualde associa-se às Jornadas Europeias do Património, que decorrem nos dias 22,
23 e 24 de setembro, comemorando esta efeméride através do convite à população para visitar o
Dolmén da Cunha Baixa, o Dolmén de Padrões, ambos na freguesia de Cunha Baixa, e as Ruínas
Romanas da Raposeira - Estalagem Romana - na cidade de Mangualde. Mais informações através do
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural da Câmara Municipal de Mangualde,
telefone 232 619 880.
 
Os sítios arqueológicos estão requalificados e dotados de elementos de interpretação que permitem
uma compreensão didática dos mesmos. A visita proporciona a comunhão entre aqueles bens do
património cultural e a natureza, apelando e sensibilizando para a preservação de ambas as
realidades.
 
A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de
recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico
equilibrados.
 
Rua Direita
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UM NOVO PARQUE INTERGERACIONAL VAI NASCER 
NO MONTE NOSSA SENHORA DO CASTELO 

Pensado para valorizar o 
património existente e atrair 
novos visitantes e adeptos do 
turismo de natureza ao con-
celho. o espaço "será também 
uni verdadeiro parque urbano 
para as famílias, com equi-
pamentos de lazer, brincadeiras 
para os mais novos, percursos 
pedonais, espaço para "chur-
rascos" e picnics, e instalações 
para comércio, ficando ainda 
dotado de condições para a 
prática desportiva", refere em 
comunicado a Câmara de 
Mangualde. 

O projeto pretende também 
"privilegiar a valorização do 
património existente, pelo que o 
parque;será ainda equipado com 

A Câmara Municipal de Urbano de Família Intergera- euros, montante assumido pela plataformas para jogos ditlá-
Mangualde celebrou um contra- cional no Monte da Senhora do Autarquia e pela Santa Casa da ticos, sensibilizações de preser-
to de comodato com a Santa Castelo, numa área de 5 mil Misericórdia de Mangualde, vação do ambiente, campanhas 
Casa da Misericórdia para a metros quadrados. O investi- com comparticipação comuni- de conhecimento do território, 
construção de um novo Parque mento será superiora 150 mil tária doprograma PDR2020. entre outras atividades. 
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Desfolhada à moda antiga em Mangualde
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Mangualde viveu a tradição de uma Desfolhada à Moda Antiga. No início do presente mês de
setembro, o Rancho os Rouxinóis do Dão de Fagilde reproduziu uma Desfolhada à Moda Antiga, típica
do final do séc. XIX, primeira metade do séc. XX. Os elementos do Rancho, trajados a rigor, munidos
das ferramentas adequadas, puseram literalmente mãos-à-obra e fizeram uma desfolhada, remetendo
as memórias para o antigamente.
 
"Houve ainda tempo para a malha do milho com o mangual, onde só os mais ágeis e habilidosos
arriscaram o manuseio do instrumento. Que a boa disposição, a vontade, o companheirismo e o
espírito de entreajuda destas gentes não se perca. Para o ano esperamos ter o prazer de realizar mais
um convívio idêntico, quem sabe em mais do que um lameiro, fazendo assim a permuta de ajuda
entre amigos como era antigamente" - afirma a organização.
 
O Rancho Folclórico Os Rouxinóis do Dão de Fagilde existe há mais de duas décadas. Ao longo destes
anos, foi recolhendo saberes das suas antigas gentes para que não se percam na memória, para que
perpetuem no tempo e se reflita o quão rápido tudo muda. Hábitos, trajes, costumes de outros
tempos, trabalhos agrícolas, o quotidiano rural da Beira alta, os afazeres de um povo que trabalhava
de sol a sol. Tudo isto encenado e representado nas danças e cantares de um grupo jovem, com
vontade de manter tradições, de não perder raízes e ver viva a aldeia e suas gentes.
 
22 Setembro, 2017
 
António Sousa
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Municipio de Mangualde associa-se às Jornadas Europeias do Património
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2017

Meio: Centro Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ac9abc

 
O Município de Mangualde associa-se às Jornadas Europeias do Património, que decorrem nos dias 22,
23 e 24 de Setembro, comemorando esta efeméride através do convite à população para visitar o
Dolmén da Cunha Baixa, o Dolmén de Padrões, ambos na freguesia de Cunha Baixa, e as Ruínas
Romanas da Raposeira - Estalagem Romana - na cidade de Mangualde. Mais informações através do
Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural da Câmara Municipal de Mangualde,
telefone 232 619 880.
 
Os sítios arqueológicos estão requalificados e dotados de elementos de interpretação que permitem
uma compreensão didática dos mesmos. A visita proporciona a comunhão entre aqueles bens do
património cultural e a natureza, apelando e sensibilizando para a preservação de ambas as
realidades.
 
A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de
recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico
equilibrados.
 
22 Setembro, 2017
 
António Sousa
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Mangualde associa-se às 
Jornadas do Património
ATÉ DOMINGO O município
de Mangualde associa-se às
Jornadas Europeias do Patri-
mónio, que decorrem entre
hoje e domingo. Para come-
morar a efeméride, o municí-
pio convida a população a vi-
sitar o Dolmén da Cunha
Baixa, o Dolmén de Padrões,
ambos na freguesia de Cunha
Baixa, e as Ruínas Romanas da
Raposeira - Estalagem Ro-
mana - na cidade de Man-
gualde. 

Os sítios arqueológicos estão
requalificados e dotados de
elementos de interpretação

que permitem uma com-
preensão didáctica dos mes-
mos. A visita proporciona a co-
munhão entre aqueles bens do

património cultural e a natu-
reza, apelando e sensibilizando
para a preservação de ambas
as realidades. |

Dólmen da Cunha Baixa é um dos pontos que pode ser visitado
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Mangualde recriou Desfolhada à Moda Antiga
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Mangualde viveu a tradição de uma Desfolhada à Moda Antiga. No início do presente mês de
setembro, o Rancho os Rouxinóis do Dão de Fagilde reproduziu uma Desfolhada à Moda Antiga, típica
do final do séc. XIX, primeira metade do séc. XX. Os elementos do Rancho, trajados a rigor, munidos
das ferramentas adequadas, puseram literalmente mãos-à-obra e fizeram uma desfolhada, remetendo
as memórias para o antigamente.
 
"Houve ainda tempo para a malha do milho com o mangual, onde só os mais ágeis e habilidosos
arriscaram o manuseio do instrumento. Que a boa disposição, a vontade, o companheirismo e o
espírito de entreajuda destas gentes não se perca. Para o ano esperamos ter o prazer de realizar mais
um convívio idêntico, quem sabe em mais do que um lameiro, fazendo assim a permuta de ajuda
entre amigos como era antigamente" - afirma a organização.
 
O Rancho Folclórico Os Rouxinóis do Dão de Fagilde existe há mais de duas décadas. Ao longo destes
anos, foi recolhendo saberes das suas antigas gentes para que não se percam na memória, para que
perpetuem no tempo e se reflita o quão rápido tudo muda. Hábitos, trajes, costumes de outros
tempos, trabalhos agrícolas, o quotidiano rural da Beira alta, os afazeres de um povo que trabalhava
de sol a sol. Tudo isto encenado e representado nas danças e cantares de um grupo jovem, com
vontade de manter tradições, de não perder raízes e ver viva a aldeia e suas gentes.
 
22 de Setembro de 2017
 
Redacção
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE ASSOCIA-SE ÀS JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO
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CONVIDANDO A POPULAÇÃO A VISITAR O DOLMÉN DA CUNHA BAIXA,
O DOLMÉN DE PADRÕES E AS RUÍNAS ROMANAS DA RAPOSEIRA - ESTALAGEM ROMANA
O Município de Mangualde associa-se às Jornadas Europeias do Património, que decorrem nos dias 22,
23 e 24 de setembro, comemorando esta efeméride através do convite à população para visitar o
Dolmén da Cunha Baixa, o Dolmén de Padrões, ambos na freguesia de Cunha Baixa, e as Ruínas
Romanas da Raposeira - Estalagem Romana - na cidade de Mangualde.
Os sítios arqueológicos estão requalificados e dotados de elementos de interpretação que permitem
uma compreensão didática dos mesmos. A visita proporciona a comunhão entre aqueles bens do
património cultural e a natureza, apelando e sensibilizando para a preservação de ambas as
realidades.
 
A relação Património e Natureza pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, de criatividade e de
recreação, e nela reside um enorme potencial para um desenvolvimento cultural, social e económico
equilibrados.
 
Set 22 2017
 
editor
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Mangualde - Desfolhada à moda antiga
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2017

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f68d897

 
DESFOLHADA TÍPICA DO FINAL DO SÉC. XIX, PRIMEIRA METADE DO SÉC. 20,
 
REPRODUZIDA PELO RANCHO OS ROUXINÓIS DO DÃO DE FAGILDE
 
Mangualde viveu a tradição de uma Desfolhada à Moda Antiga. No início do presente mês de
setembro, o Rancho os Rouxinóis do Dão de Fagilde reproduziu uma Desfolhada à Moda Antiga, típica
do final do séc. XIX, primeira metade do séc. XX. Os elementos do Rancho, trajados a rigor, munidos
das ferramentas adequadas, puseram literalmente mãos-à-obra e fizeram uma desfolhada, remetendo
as memórias para o antigamente.
 
"Houve ainda tempo para a malha do milho com o mangual, onde só os mais ágeis e habilidosos
arriscaram o manuseio do instrumento. Que a boa disposição, a vontade, o companheirismo e o
espírito de entreajuda destas gentes não se perca. Para o ano esperamos ter o prazer de realizar mais
um convívio idêntico, quem sabe em mais do que um lameiro, fazendo assim a permuta de ajuda
entre amigos como era antigamente" - afirma a organização.
 
O Rancho Folclórico Os Rouxinóis do Dão de Fagilde existe há mais de duas décadas. Ao longo destes
anos, foi recolhendo saberes das suas antigas gentes para que não se percam na memória, para que
perpetuem no tempo e se reflita o quão rápido tudo muda. Hábitos, trajes, costumes de outros
tempos, trabalhos agrícolas, o quotidiano rural da Beira alta, os afazeres de um povo que trabalhava
de sol a sol. Tudo isto encenado e representado nas danças e cantares de um grupo jovem, com
vontade de manter tradições, de não perder raízes e ver viva a aldeia e suas gentes.
 
Rua Direita
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Mangualde viveu tradição
da desfolhada

FAGILDE O rancho os Rou-
xinóis do Dão de Fagilde, no
concelho de Mangualde, re-
produziu uma desfolhada à
moda antiga, típica do final do
século XIX, primeira metade
do século XX. Os elementos
do rancho, trajados a rigor e
munidos das ferramentas ade-
quadas, puseram literalmente
mãos-à-obra e fizeram uma
desfolhada, remetendo as me-
mórias para o antigamente.

“Houve ainda tempo para a
malha do milho com o man-

gual, onde só os mais ágeis e
habilidosos arriscaram o ma-
nuseio do instrumento. Que a
boa disposição, a vontade, o
companheirismo e o espírito
de entreajuda destas gentes
não se perca. Para o ano es-
peramos ter o prazer de reali-
zar mais um convívio idên-
tico, quem sabe em mais do
que um lameiro, fazendo as-
sim a permuta de ajuda entre
amigos como era antiga-
mente”, adiantou a organiza-
ção. |

Desfolhada à moda antiga reavivou memórias
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Aldeias do Mondego de regresso com novidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2017

Meio: Praticante Online (O) Autores: Henrique Dias

URL: http://www.opraticante.pt/aldeias-mondego-regresso-novidades/

 
Trail Aldeias do Mondego, de volta com novidades, várias oportunidades, distâncias para poderes
participar, não têns motivo para não marcar presença
 
Dia 18 de Novembro Mangualde vai receber a 4ª edição do Trail Aldeias do Mondego.
 
Mangualde
 
O concelho de Mangualde insere-se administrativamente no Distrito de Viseu.
 
Inserido na plataforma do Mondego e definido como um vasto planalto rodeado por montanhas integra
o planalto beirão.
 
A Norte e a Nordeste delimita-se pelas serras da Nave, Côta, Leomil e Lapa, a Noroeste pela Serra do
Caramulo, Gralheira e Montemuro, e a Sudeste pela Serra da Estrela.
 
Atinge a altitude máxima, 765 m, no alto do Monte do Bom Sucesso, em Chãs de Tavares.
 
Formado por pequenas montanhas, o território estende-se em direção à Senhora do Pranto.
 
Banhado a Noroeste pelo rio Dão e pelo seu afluente Ludares, confronta a Este com terras de Fornos
de Algodres.
 
A Sudoeste é o concelho de Nelas e a Sudeste o rio Mondego que marcam as fronteiras.
 
É visitado por vários cursos de água que subsidiam estes dois importantes percursos fluviais.
 
Os solos, compostos por granitos calco-alcalinos e alcalinos, porfiroides e equigranulares, de grão
médio e fino, biotíticos ou de duas micas, apresentam também pequenas manchas de xistos
grauvaques e rochas do complexo xisto-migmatítico.
 
Fazem parte da "Civilização do Granito".
 
O clima é ameno, sendo o pico máximo de temperatura atingido, habitualmente, em Agosto e o mês
mais frio é Janeiro.
 
Trail Aldeias do Mondego
 
É neste belo contexto que se realizará mais uma edição do Trail Aldeias do Mondego.
 
A organização do trail aldeias do Mondego é da responsabilidade da câmara Municipal de Mangualde
em parceria com a Casa do Benfica de Viseu Running Team.
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O evento encontra-se inserido na Taça de Portugal de trail 2017 - Zona Centro, sendo a última
provado calendário, na distância longa 35Km.
 
O Trail Aldeias do Mondego é composto por:
 
- Trail Longo com cerca de 35 km, dos quais 8 Km junto ao rio Mondego, mais singles tracks, com
passagem por seis aldeias da região, que contará para a Locatoni taça de Portugal de trail 2017 zona
centro
 
- Trail Curto com cerca de 16 km, completamente renovado, sem asfalto.
 
- Prova de trail em formato estafetas de 2 x 15 km
 
- Prova de corta-mato da Associação de Atletismo de Viseu ( consultar regulamento da AAV)
 
- Prova contra relógio "assalto á srª do castelo", que se realiza a 17 de novembro
 
- Caminhada com cerca de 7 km
 
Novidades
 
As grandes novidades para esta edição serão o mesmo ponto de Partida e Chegada no Estádio
Municipal de Mangualde.
 
Almoço de Oferta para inscrições confirmadas até dia 10 de outubro;
 
Babysitting através de uma parceria com colégio do conhecimento
 
Presença de fiseoterapeutas, enfermeiros e médicos na zona da meta e meio do percurso longo.
 
Visualize aqui o artigo sobre 2016.
 
Evento no facebook.
 
setembro 25, 2017
 
Henrique Dias
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Câmara de Mangualde volta a atribuir bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d653e4d

 
De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior para que continuem a sua formação académica. A medida visa estimular e motivar os jovens
na sua formação pessoal e académica e apoiar financeiramente todos aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são economicamente desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e
sociais que promovam a igualdade de oportunidades e a coesão social.
 
A atribuição das bolsas de estudo é anual e pode ir até ao valor de dez mil euros, podendo ou não o
município aumentar o valor estipulado em regulamento mediante reforço em orçamento do exercício
do ano seguinte. Este auxílio financeiro é atribuído a alunos, residentes no concelho de Mangualde,
que concluíram com sucesso o ensino secundário e que pretendam ingressar na universidade, mas que
não dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de
cursos que conferem o grau de licenciatura ou mestrado.
 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO
 
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão ser apresentadas anualmente, em formulário
próprio, de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete de Ação Social de Mangualde. Os alunos que
não conseguirem reunir toda a documentação necessária no prazo estabelecido, depois de informados
os serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de novembro, sendo excluídos, se tal não se
verificar.
 
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir em Portugal pelos serviços competentes;
não ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que pretende frequentar; não possuir por si ou
através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao indexante dos apoios
sociais (IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer profissão remunerada, são condições para
proceder à candidatura.
 
Os interessados podem consultar o 'Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao
Ensino Superior' e o 'Boletim de inscrição' no portal municipal (www.cmmangualde.pt):
 
Regulamento: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/06/Regulamento-
BolsasdeEstudo.pdf
Ficha de inscrição: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/08/Boletim-candidatura-
BolsasEstudo.pdf
 
São consideradas como condições preferenciais para a atribuição deste apoio social:
 
Situações de maior vulnerabilidade económico-social do agregado familiar, designadamente de
desemprego, doença grave e permanente de qualquer um dos elementos do agregado, com efeitos
diretos no respetivo rendimento mensal;
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Famílias monoparentais;
Famílias com elementos portadores de deficiência, mediante a apresentação de documentação
comprovativa da mesma;
Ter frequentado o ensino secundário na escola do concelho;
Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior;
Melhor média de classificação nos últimos três anos.
 
27 Setembro, 2017
 
José Silva
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Mangualde atribui bolsas de estudo a estudantes do ensino superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2017

Meio: MetroNews Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cce26ab9

 
De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior para que continuem a sua formação académica. A medida visa estimular e motivar os jovens
na sua formação pessoal e académica e apoiar financeiramente todos aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são economicamente desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e
sociais que promovam a igualdade de oportunidades e a coesão social.
 
A atribuição das bolsas de estudo é anual e pode ir até ao valor de dez mil euros, podendo ou não o
município aumentar o valor estipulado em regulamento mediante reforço em orçamento do exercício
do ano seguinte. Este auxílio financeiro é atribuído a alunos, residentes no concelho de Mangualde,
que concluíram com sucesso o ensino secundário e que pretendam ingressar na universidade, mas que
não dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de
cursos que conferem o grau de licenciatura ou mestrado.
 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO
 
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão ser apresentadas anualmente, em formulário
próprio, de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete de Ação Social de Mangualde. Os alunos que
não conseguirem reunir toda a documentação necessária no prazo estabelecido, depois de informados
os serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de novembro, sendo excluídos, se tal não se
verificar.
 
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir em Portugal pelos serviços competentes;
não ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que pretende frequentar; não possuir por si ou
através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao indexante dos apoios
sociais (IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer profissão remunerada, são condições para
proceder à candidatura.
 
Os interessados podem consultar o 'Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao
Ensino Superior' e o 'Boletim de inscrição' no portal municipal (www.cmmangualde.pt):
 
São consideradas como condições preferenciais para a atribuição deste apoio social:
 
Situações de maior vulnerabilidade económico-social do agregado familiar, designadamente de
desemprego, doença grave e permanente de qualquer um dos elementos do agregado, com efeitos
diretos no respetivo rendimento mensal;
Famílias monoparentais;
Famílias com elementos portadores de deficiência, mediante a apresentação de documentação
comprovativa da mesma;
Ter frequentado o ensino secundário na escola do concelho;
Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior;
Melhor média de classificação nos últimos três anos.
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27 de Setembro de 2017
 
Redacção
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Performance teatral em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2017

Meio: VerPortugal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3dfb71be

 
07-10-2017
 
A Câmara Municipal de Mangualde convida toda a população para um momento único que une o
Património e a Cultura. No próximo dia 7 de outubro, sábado, as Ruínas Romanas da Raposeira, em
Mangualde, serão o palco de uma performance teatral. A atuação terá lugar pelas 17h30 e a entrada é
livre. A iniciativa cultural é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde e de João Paulo
Almeida/Instituto Politécnico de Viseu. A intervenção cultural conta com a parceria da Arqueohoje e é
produzida pelo Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural do Pelouro da Cultura da
Câmara Municipal de Mangualde.
 
A performance teatral, cuja encenação é da companhia de teatro Zun Zum, irá recriar vivências do
tempo do Império Romano por terras da Lusitânia, de há cerca de dois mil anos. Com esta ação
pretende-se dar a conhecer aquele sítio arqueológico à comunidade estudantil e docente daquela
instituição de ensino superior. É, também, uma forma de colocar o património ao dispor da
comunidade, sensibilizando-a para a sua defesa e proteção.
 
Antecedendo a performance haverá uma prévia apresentação do sítio arqueológico realizada pelo
Arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde, António Tavares.
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6MANGUALDE A Câmara Municipal de 
Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano 
consecutivo, bolsas de estudo a alunos que 
ingressem no ensino superior. O montante 
pode ir até dez mil euros, na medida do 
sucesso no ensino secundário, mas que não 
dispõem de meios suficientes. Candidaturas 
de 1 de outubro a 15 de novembro.
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VII Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2017

Meio: Frutas, Legumes e Flores Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d3a28930

 
Dias 3 e 4 de Novembro, o Centro Paroquial da cidade de Mangualde, no distrito de Viseu, acolhe o VII
Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos. Organizada pela Coape (Cooperativa Agro-pecuária dos
Agricultores de Mangualde) e pela Câmara Municipal de Mangualde, esta edição  voltará a centrar o
seu foco em abordagens práticas e concretas em assuntos relevantes para a fileira .
 
Assim, vão ser abordadas  problemáticas associadas ao cultivo, comercialização e distribuição , bem
como  o estado da arte no panorama mundial . O evento contará com a presença de oradores vindos
de Espanha, Itália e América do Norte.
 
O programa, ainda provisório, referencia temas como "Fertlização convencional e biológica", "Mirtilos
em Portugal: oportunidades e o papel do melhoramento", "Linhas de apoio a projectos agrícolas",
"Panorama actual dos frutos vermelhos em Portugal", "Sanidade vegetal", "Cooperativismo" e "A
importância da certificação na comercialização da fruta". Também se vai falar de poda e vai ainda ter
lugar uma mesa-redonda com produtores de frutos vermelhos de várias regiões, que vão falar sobre
as oportunidades e desafios com que se deparam. Mais informações podem ser obtidas aqui.
 
Notícias relacionadas
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Atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL: http://magazineserrano.pt/?p=26296

 
Atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior de Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
28 de Setembro de 2017
 
27 Views
 
De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior para que continuem a sua formação académica. A medida visa estimular e motivar os jovens
na sua formação pessoal e académica e apoiar financeiramente todos aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são economicamente desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e
sociais que promovam a igualdade de oportunidades e a coesão social.
 
A atribuição das bolsas de estudo é anual e pode ir até ao valor de dez mil euros, podendo ou não o
município aumentar o valor estipulado em regulamento mediante reforço em orçamento do exercício
do ano seguinte. Este auxílio financeiro é atribuído a alunos, residentes no concelho de Mangualde,
que concluíram com sucesso o ensino secundário e que pretendam ingressar na universidade, mas que
não dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de
cursos que conferem o grau de licenciatura ou mestrado.
 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO
 
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão ser apresentadas anualmente, em formulário
próprio, de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete de Ação Social de Mangualde. Os alunos que
não conseguirem reunir toda a documentação necessária no prazo estabelecido, depois de informados
os serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de novembro, sendo excluídos, se tal não se
verificar.
 
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir em Portugal pelos serviços competentes;
não ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que pretende frequentar; não possuir por si ou
através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao indexante dos apoios
sociais (IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer profissão remunerada, são condições para
proceder à candidatura.
 
Os interessados podem consultar o 'Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao
Ensino Superior' e o 'Boletim de inscrição' no portal municipal (www.cmmangualde.pt):
 
Regulamento: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/06/Regulamento-
BolsasdeEstudo.pdf
Ficha de inscrição: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/08/Boletim-candidatura-
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BolsasEstudo.pdf
 
São consideradas como condições preferenciais para a atribuição deste apoio social:
 
Situações de maior vulnerabilidade económico-social do agregado familiar, designadamente de
desemprego, doença grave e permanente de qualquer um dos elementos do agregado, com efeitos
diretos no respetivo rendimento mensal;
Famílias monoparentais;
Famílias com elementos portadores de deficiência, mediante a apresentação de documentação
comprovativa da mesma;
Ter frequentado o ensino secundário na escola do concelho;
Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior;
Melhor média de classificação nos últimos três anos.
 
Por:MM
 
28 de Setembro de 2017
 
Antonio Pacheco
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MAGUALDE: Câmara volta a atribuir Bolsas de Estudo
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Início Região MAGUALDE: Câmara volta a atribuir Bolsas de Estudo
 
MAGUALDE: Câmara volta a atribuir Bolsas de Estudo
 
Por tvn.pt - Sep 28, 2017
 
MANGUALDE VOLTA A ATRIBUIR BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E COESÃO SOCIAL SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS DESTA MEDIDA
PROMOVIDA PELA AUTARQUIA
 
De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior para que continuem a sua formação académica. A medida visa estimular e motivar os jovens
na sua formação pessoal e académica e apoiar financeiramente todos aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são economicamente desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e
sociais que promovam a igualdade de oportunidades e a coesão social.
 
A atribuição das bolsas de estudo é anual e pode ir até ao valor de dez mil euros, podendo ou não o
município aumentar o valor estipulado em regulamento mediante reforço em orçamento do exercício
do ano seguinte. Este auxílio financeiro é atribuído a alunos, residentes no concelho de Mangualde,
que concluíram com sucesso o ensino secundário e que pretendam ingressar na universidade, mas que
não dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de
cursos que conferem o grau de licenciatura ou mestrado.
 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO
 
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão ser apresentadas anualmente, em formulário
próprio, de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete de Ação Social de Mangualde. Os alunos que
não conseguirem reunir toda a documentação necessária no prazo estabelecido, depois de informados
os serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de novembro, sendo excluídos, se tal não se
verificar.
 
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir em Portugal pelos serviços competentes;
não ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que pretende frequentar; não possuir por si ou
através do seu agregado familiar, um rendimento mensal per capita superior ao indexante dos apoios
sociais (IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer profissão remunerada, são condições para
proceder à candidatura.
 
Os interessados podem consultar o 'Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo ao
Ensino Superior' e o 'Boletim de inscrição' no portal municipal (www.cmmangualde.pt):
 
Regulamento: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/06/Regulamento-
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BolsasdeEstudo.pdf
Ficha de inscrição: http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/08/Boletim-candidatura-
BolsasEstudo.pdf
 
São consideradas como condições preferenciais para a atribuição deste apoio social:
 
Situações de maior vulnerabilidade económico-social do agregado familiar, designadamente de
desemprego, doença grave e permanente de qualquer um dos elementos do agregado, com efeitos
diretos no respetivo rendimento mensal;
Famílias monoparentais;
Famílias com elementos portadores de deficiência, mediante a apresentação de documentação
comprovativa da mesma;
Ter frequentado o ensino secundário na escola do concelho;
Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior;
Melhor média de classificação nos últimos três anos.
 
TAGSBolsas de EstudoMangualdeNoticias
 
2017-09-28 09:22:11+00:00
 
tvn.pt
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Alunos do ensino superior recebem bolsas de estudo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL: http://www.diarioviseu.pt/noticia/24306

 
De forma a continuar a dar resposta às necessidades das famílias mangualdenses, a Câmara Municipal
de Mangualde vai atribuir, pelo segundo ano consecutivo, bolsas de estudo a estudantes do ensino
superior para que continuem a sua formação académica.
 
A medida visa estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e apoiar
financeiramente todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adoptando políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de oportunidades
e a coesão social.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Performance Teatral nas Ruínas Romanas da Raposeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2017

Meio: Renascimento Online

URL: http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7992

 
A Câmara Municipal de Mangualde convida toda a população para um momento único que une o
Património e a Cultura.Tornar-se assinante para continuar a ler.
 
29 de Setembro de 2017
 
Rosto
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Em Viseu, sei em quem nunca votaria.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/09/2017

Meio: Rua Direita Online

URL: http://www.ruadireita.pt/editorial/em-viseu-sei-em-quem-nunca-votaria-20048.html

 
A abstenção, num acto eleitoral tão importante para a democracia quão difícil foi de conquistar, é um
meio para silenciar futuramente quem a pratica e não exerce o seu mais primário dever de cidadania.
 
Durante décadas se lutou por eleições livres. Desde 1974 que esse direito está consignado na
Constituição Portuguesa. Houve quem pagasse com a vida essa luta.
 
Quer seja para o poder central, para o governo, ou para o poder local, os autarcas que vão dirigir os
nossos territórios, elas são aquele momento em que todos somos iguais e dotados de igual e eficaz
"arma" -  o voto.
 
Por isso, não deixemos de exercer esse fundamental direito e, pessoalmente, na nossa singularidade,
pensando que todos juntos somos milhões, recompensemos quem merece e punamos aqueles que nos
defraudaram, que se serviram do poder que lhes foi, legitima e lealmente consignado, para nos
representarem e no seu exercício nos enganaram.
 
Já aqui o escrevi e volto a fazê-lo. Nestas eleições autárquicas, mais do que votarmos no "colorido
partidário" devemos, em sã consciência, votar nos programas e na idoneidade daqueles que os
propõem.
 
Por isso, e a título de exemplo - e poderia dar-vos duas dezenas deles, porém com menos
conhecimento de causa - se eu votasse no Sátão não teria dúvidas em votar na equipa de Acácio
Pinto. Por tudo que de fundada esperança nos traz e por estarmos saturados da dinastia que há três
décadas por lá se bandeia.
 
Se eu votasse em Sernancelhe, o meu voto seria para a equipa de Carlos Silva, pela genuinidade,
verdade e dinâmica da sua acção.
 
Se eu votasse em Mangualde, João Azevedo, Maria José Coelho e João Lopes contariam comigo.
 
Se eu votasse em Gouveia, não teria dúvidas nenhumas de que a equipa de Luís Tadeu seria a minha
escolha.
 
Mas voto em Viseu.
 
E sei com certeza absoluta em quem nunca votaria. Em Almeida Henriques. Numa Paula-qualquer-
coisa, do CDS-PP e numa jovem excessivamente discreta do PAN.
 
Por ordem alfabética, Fernando Figueiredo, do BE, Filomena Pires, da CDU e Lúcia Silva, do PS, são os
três candidatos das três equipas que eu sufragaria. Aqui, de entre estes três, farei a minha escolha. E
vou votar.
 
Venha comigo, cidadão.
 

Página 149



Rua Direita

Página 150



A151

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 18,60 x 24,30 cm²

  Corte: 1 de 13ID: 71486353 01-10-2017

CAPA

VOANDO SOBRE UM 
NINHO DE STARTUPS
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Há incubadoras em todos os distritos do país, prontas a apoiar empreendedores 
e projetos inovadores. Conheça o mapa do empreendedorismo em Portugal  

e o que estas instituições podem fazer pela sua ideia de negócio 
Texto Margarida Fiúza, com Joana Madeira Pereira, Margarida Cardoso e Miguel Prado   

Ilustrações Hélder Oliveira
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Não é por acaso que se chamam ninhos 
ou incubadoras. São abrigos que 
acolhem as suas “crias” até que estas 
“ganhem asas” para voar sozinhas. Até 
lá, dão-lhes conforto, os alicerces e os 
ensinamentos de que precisam para 
depois desbravarem o mundo a solo.  
É assim que funcionam as incubadoras e 
aceleradoras, que incorporam empresas 
que estão a dar os primeiros passos 

De norte a sul do país, passando pelas 
ilhas, há mais de 130 incubadoras dedica-
das a apoiar os empreendedores. Servem 
para desenvolver competências e ajudar 
aqueles que “tipicamente se dedicam a 
desenvolver modelos de negócio inovado-
res, com tecnologias de ponta, e que, na 
maioria dos casos, têm elevada probabili-
dade de falhar”, define João Mendes Borga, 
responsável pela Rede Nacional de Incu-
badoras (RNI), projeto criado pela Startup 
Portugal. Junto destas instituições, “os em-
preendedores conseguem taxas de sucesso 
muito superiores às de quem não beneficia 
das suas redes de contactos, iniciativas de 
promoção e experiência acumulada”. “A 
taxa de falhanço das startups criadas fora 
das incubadoras é mais do dobro quando 
comparada com as criadas dentro das in-
cubadoras”, remata o responsável.

O mapa das incubadoras e ativida-
de empreendedora, desenhado pela RNI, 
acompanha aquilo que é a distribuição 
populacional no território e o nível de ati-
vidade empresarial existente, bem como os 
polos de conhecimento e a disponibilidade 
de capital. É em Lisboa, no Centro e no Nor-
te Litoral do país que se concentram mais 
infraestruturas de apoio aos empreendedo-
res. Incubadoras, aceleradoras ou ninhos 
de empresas que são promovidos por mui-
tas entidades e com diferentes objetivos.

“Hoje em dia temos grandes empresas, 
como a EDP ou a Vodafone [ver caixa “Em-
presas que criam empresas”], a desenvol-
verem as suas incubadoras, mas também 
temos universidades com uma missão de 
apoio aos seus alunos e investigadores, e 
institutos estatais, como o Instituto do Em-
prego e Formação Profissional. Os muni-
cípios também desempenham um impor-
tante papel no apoio à fixação da geração 
mais nova no território e na modernização 
das suas zonas industriais, e há ainda uma 
maioria de instituições sem fins lucrativos 
que se dedica à promoção do empreende-
dorismo e incubação de empresas, como a 
Associação Nacional de Jovens Empresá-
rios, que desenvolve esta missão há mais 
de 30 anos”, reforça.

Deste universo, o responsável da RNI 
destaca a Startup Lisboa e a Beta-i, pelos 
seus perfis internacionais, o Instituto Pe-
dro Nunes (IPN) ou o Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto 
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(UPTEC), “com um elevado número 
de empresas e valor de faturação”.

De Portugal para o mundo
Com um número elevado de candidaturas 
estrangeiras, a Startup Lisboa conta com 
cerca de 25% de startups internacionais 
no seu portefólio, como a francesa Seeqle 
(currículos multimédia) ou a belga Dal-
tix (informação estratégica para a grande 
distribuição). Esta procura do exterior ex-
plica-se devido às vantagens competitivas 
que Portugal tem para oferecer, incluin-
do o facto de estar “no radar da inovação, 
através de eventos como o Web Summit”, 
explica o diretor executivo, Miguel Fontes. 
O talento português “é o fator crítico mais 
importante para as empresas” e “Portugal 
tem pessoas muito bem qualificadas nas 
áreas da engenharia e do marketing di-
gital, por exemplo”. Mas a segurança e o 
clima portugueses também são fatores de 
peso para os empreendedores de fora, que 
“optam por viver aqui”.

De resto, “o nosso portefólio é o me-
lhor cartão-de-visita” para os empreende-
dores estrangeiros, remata Miguel Fontes. 
A Startup Lisboa nasceu em 2012, com o 
objetivo de acompanhar o desenvolvimen-
to de startups nas áreas da tecnologia, do 
turismo e do comércio, e já apoiou mais de 
260 empresas – sem contar com as mais 
de 90 que hoje acolhe (40 incubadas no 
espaço físico e 50 em incubação virtual) 
–, que criaram mais de 1500 postos de 
trabalho diretos e levantaram mais de 80 
milhões de euros de investimento. Desse 
portefólio fazem parte nomes já sonantes, 
como a Uniplaces (plataforma online para 
alojamento de estudantes universitários) 
ou a Codacy (plataforma automática de 
revisão de código).

A Beta-i também está em Lisboa desde 
2010, mas é uma incubadora e acelerado-
ra de negócios virada para o mundo. Tem 
como acelerador bandeira o programa Lis-
bon Challenge, que tem atraído e retido 
projetos internacionais: “Cerca de 75% das 
candidaturas vêm de mais de 60 países. 
Cada vez mais os novos empreendedores e 
startups têm uma cultura global e a noção 
de que uma ideia, por si só, não vale muito. 
O importante é a capacidade de execução 
e de crescer rapidamente num contexto 
global”, refere Pedro Rocha Vieira,  
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Açores

Madeira

VIANA DO CASTELO
• VianaTech
• Incubo

BRAGA
• IEMinho
• B2AVE
• Ideia Atlântico
• Startup Nano – LIN
• Liftoff to Market
• Bicminho
• Startup Braga
• Famalicão Made 

INcubar
• CAR-IDT – Citeve
• Qualidade de Basto

VILA REAL
• Adrat
• Regia Douro Park
• UTAD – Incubadora

BRAGANÇA
• Incubadora de 

negócios do IPB
• Brigantia – EcoPark
• Ninho de Empresas 

de Mirandela – IEFP
• Tua Start

PORTO
• Aeba – Lince.trofa 

– Facility Business 
Center

• Ninho de Empresas  
de Santo Tirso – IEFP

• Moveltex
• Instituto Empresarial 

do Tâmega
• Incubadora do Vale  

do Sousa
• Inova.gaia – Assoc. 

para o Centro de 
Incubação de Base 
Tecnológica de Vila 
Nova de Gaia

• Bright Pixel
• Mentortec
• Net – Novas 

Empresas e 
Tecnologias

• Incubadora – AEP
• Cesae Tech North
• ANJE – Porto
• ANJE – São Cosme
• Incub’Up Anpme
• UPTEC
• Fundação da 

Juventude – Palácio 
das Artes Fábrica  
de Talentos

• Ninho de Empresas 
do Porto – IEFP

• Founders Founders
• Let-In

AVEIRO
• Amorim Cork 

Ventures
• Ninho de Empresas 

de Castelo de Paiva 
– IEFP

• Espaço 
Empreendedor – Ovar

• Sanjotec
• IERA – Polo da 

Murtosa
• IERA – Polo de 

Albergaria-a-Velha
• Incubadora de 

Empresas do 
Município de Aveiro

• IEUA - Incubadora 
de Empresas da 
Universidade de 
Aveiro

• Incubadora de 
Empresas do 
Município de Ílhavo

• Incubadora de 
Empresas de Vagos  
– Polo IERA de Vagos

• Incubadora de 
Empresas de Águeda

• AEA Incubadora
• IERA – Polo de 

Oliveira do Bairro
• WRC
• Vougapark – Centro 

de Inovação

VISEU
• AEL – Startup
• Incubadora de 

Empresas do IPV/
ADIV

• Incubadora de 
Empresas do  
Centro Histórico  
de Viseu

• CIDEM
• Incubadoras 

Carmelitana  
e Cinetejá

GUARDA
• Ninho de Empresas 

de Seia – IEFP

COIMBRA
• IEFF – Incubadora 

de Empresas da 
Figueira da Foz

• Novotecna
• CTCV – Aceleradora 

de Empresas 
do Complexo 
Tecnológico de 
Coimbra

• Sin – Startup 
Incubation Network

• IPN Incubadora

CASTELO BRANCO
• UBIMedical
• Parkurbis
• IUPEN Fundão
• CEI – CATAA

LEIRIA
• AICP
• Alvaiázere +
• Centro Investe
• IDDNET
• Open – Ass. para 

Oportun. Espec.  
de Negócio

• iQbadora
• AIRO – Caldas 

Empreende
• Partnia
• Obitec

SANTARÉM
• Inovpoint – 

Tagusvalley
• StartUp Torres Novas
• Nersant –  

Torres Novas
• ACIS – Torres Novas
• Startup Santarém

PORTALEGRE
• Ninho de Empresas 

de Portalegre – IEFP
• BioBIP – Bioenergy 

and Business 
Incubator of 
Portalegre

• Ninho de Empresas 
de Monforte – IEFP

• Ninho de Empresas 
de Elvas – IEFP

LISBOA
• Beta-I
• Business Factory 

– Incubadora 
de Negócios do 
Concelho de Mafra

• Startup Sintra
• DNA Cascais
• Healthcare City by 

Nova Medical School
• Incubcenter
• Loures INOVA – 

Centro de Negócios
• Main Hub
• Territórios Criativos
• Lispolis
• Amadora Tech
• Tec Labs – Centro  

de Inovação
• Labs Lisboa
• ANJE – Lisboa
• Inovisa
• AIP – Centro 

de Incubação 

Empresarial
• Village Underground 

Lisboa
• Startup Juventude
• Fábrica de Startups
• Centro de Inovação  

da Mouraria
• Incubadora Social 

Ubuntu
• Startup Lisboa
• Bright Pixel – Lisboa
• Second Home Lisboa
• Canopy Lisbon

SETÚBAL
• IPStartUp
• CAESC – Centro de 

Apoio às Empresas 
de Santiago do 
Cacém – Santo 
André

• Sines Tecnopolo

ÉVORA
• StartUP Alentejo 

– Vendas Novas 
Empreende

• Came Montemor 
Novo
• Adral – Évora
• ANJE – Évora
• ÉvoraTech
• Nere - Núc. Emp. 
da Região de Évora – 
Ass. Empresarial

BEJA
• IN.CULT – Incub. das 

Indústrias Criativas e 
Culturais

FARO
• Startup Portimão
• Regiotic – Loulé
• Ninho de Empresas 

de Loulé
• ANJE – Faro
• Universidade do 

Algarve – Centro  
de Incubação

• Acral – Business 
Solutions

• Level Up

MADEIRA
• Startup Madeira

AÇORES
• Startup Angra

O MAPA DO EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL: ONDE ESTÃO AS INCUBADORAS? 
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LIGAR AS STARTUPS  
AO FINANCIAMENTO

Business angels e capitais de risco têm os olhos 
apontados às incubadoras e aceleradoras. Procuram 
projetos com potencial de crescimento e partilham 
o risco com os empreendedores

c Uma das funções das 
incubadoras e aceleradoras 
é fazer a ligação entre 
empreendedores e 
investidores. É também 
nestas estruturas que quem 
têm capital para investir 
põe os olhos, à procura de 
projetos com um modelo 
de negócio possível de ser 
validado, com potencial de 
rentabilidade e escala global. 
A este nível, os business 
angels e as sociedades 
de capital de risco são 
recursos de financiamento 
recorrentes.

Os business angels são 
investidores particulares que 
investem nas fases iniciais 
das empresas. Logo no início 
(fase semente) entram com 
50 mil a 100 mil euros, 
quando ainda só existe a 
ideia ou um produto por 
construir. Quando é preciso 
validar o negócio e conquistar 
os primeiros clientes, entram 
com 100 mil a 300 mil euros. 
Na fase de crescimento, 
quando se quer replicar o 
negócio, entram com cerca  
de 500 mil.

Mas também podem 
acompanhar a fase seguinte, 
entre 500 mil a um milhão 
de euros, em que já entram 
múltiplos investidores, 

incluindo capitais de risco. 
Nesta fase, os business angels 
escolhem: ou mantêm ou 
diluem a sua posição no 
projeto. Quanto às rondas 
maiores, superiores a um 
milhão de euros, já não as 
costumam acompanhar.

O seu propósito é 
ajudar os empreendedores 
a cometerem menos erros 
e a tirarem partido da sua 
rede de contactos para que 
consigam adquirir novos 
clientes. Podem também 
apoiar na construção das 
equipas e na atração de novas 
rondas de investimento ou 
novos parceiros estratégicos. 
Ajudam ainda a mitigar o 
risco dos projetos através do 
acesso que têm à banca, da 
sua experiência de gestão, de 
uma visão empresarial não 
contaminada (tratando-se 
de alguém externo à equipa 
de empreendedores) e de 
um acompanhamento muito 
próximo.

Também o capital de 
risco participa no risco 
empresarial, apoiando a 
gestão do negócio e tentando 
otimizar ao máximo o seu 
sucesso. A sua premissa é a 
estabilização do capital das 
empresas, sem pagamento 
de juros ou reembolsos, 

presidente executivo da Beta-i. O Lis-
bon Challenge, que arrancou em 2013 e já 
tem sete edições, contou com a participação 
de 185 startups de 28 países. “As equipas 
que passaram por este programa somam 
algo como 54 milhões de euros de inves-
timento total”, contabiliza o responsável. 

Mais recentemente, esta aceleradora 
tem vindo a apostar numa lógica que cru-
za startups e grandes empresas, através dos 
chamados ‘aceleradores verticais’. “Aqui 
cruzamos grandes companhias, como 
a Fidelidade, a Deloitte ou a Corticeira 
Amorim, que gerem negócios já estabe-
lecidos e rentáveis, com grande conheci-
mento do mercado e processos pensados 
para garantir estabilidade”, explica Pedro 
Rocha Vieira. Muitos destes programas, 
depois, avançam lá para fora. Sobretudo 
para Espanha, onde a presença da Beta-i 
tem já “alguma tradição”. Exemplo disso é 
o recente acelerador Cork Challenge Bar-
celona, em parceria com a incubadora da 
Corticeira Amorim. “Montámos um pro-
jeto semelhante em Madrid, com a EDP, e 
temos também um protocolo de formação 
em inovação contínuo com a Airbus, em 
França”, conta o responsável pela Beta-i, 
que, desde a sua criação, já recebeu mais de 
quatro mil candidaturas aos seus progra-
mas, tendo acelerado mais de 800 startups, 
que já levantaram mais de 60 milhões de 
euros em investimento.

Da universidade para o negócio
Do lado académico, tido até recentemente 
como um meio pouco ligado à realidade 
empresarial, há cada vez mais iniciati-
vas com foco no espírito empreendedor. 
Fundado em 2007, o UPTEC “não é apenas 
uma incubadora”, afirma Clara Gonçalves, 
diretora executiva. Este centro de empre-
sas está organizado em quatro áreas: en-
genharia de tecnologias de informação e 
comunicação, indústrias criativas, biotec-
nologia e ciências do mar. E a sua missão é 
criar empresas destas áreas, “apoiar proje-
tos a tornarem-se empresas”. Como? Se-
guindo uma estratégia de cluster e partilha 
de recursos entre startups, centros de ino-
vação e projetos âncora, garantindo-lhes 
o apoio específico de que necessitam, ao 
mesmo tempo que os mantém inseridos 
numa rede alargada e transversal de par-
ceiros nacionais e internacionais.
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trazendo profissionalismo à 
gestão e facilitando o acesso 
a mercados internacionais 
e a mais financiamento 
(usando o novo parceiro como 
referência). O investimento de 
quem investe está dependente 
dos resultados obtidos. 

O investimento das 
sociedades de capital de risco 
destina-se a apoiar projetos 
empresariais inovadores, 
com grande potencial de 
crescimento, na sua maioria 
destinados a um mercado 
global. Projetos que, tendo 
um grande potencial de 
criação de valor, têm também 
riscos significativos, pelo 
que para o perfil de risco 
associado a estas empresas 
o crédito bancário não é a 
forma de financiamento. 
As sociedades de capital de 
risco investem no capital 
dessas empresas, tornando-
-se acionistas, a par com os 
empreendedores, assumindo 
os riscos e beneficiando dos 
eventuais benefícios.

De acordo com um estudo 
da Deloitte, encomendado 
pela Associação Portuguesa 
de Capital de Risco e de 
Desenvolvimento, o número 
de sociedades e de fundos 
duplicou nos últimos 10 
anos em Portugal e a taxa 
de crescimento dos ativos 
sob gestão cresceu 15% ao 
ano. Na última década, 
foram levantados cerca de 
3,4 mil milhões de euros em 
Portugal, sendo os bancos 
e o Estado os principais 
financiadores. Os cinco 
operadores principais em 
Portugal (ECS, Oxy Capital, 
Caixa Capital, Explorer e 
Portugal Ventures) gerem 
entre 60% a 70% dos fundos 
levantados. Ou seja, há mais 
operadores no mercado, mas 
de pequena dimensão. E

QUATRO PERGUNTAS A...

Manuel Caldeira Cabral 
Ministro da Economia

 5 Que papel assumem as 
incubadoras e aceleradoras no 
ecossistema empreendedor 
português?

 7 As incubadoras e aceleradoras 
têm um papel muito importante no 
estímulo ao empreendedorismo, 
mas também na aceleração e 
apoio a projetos. Por isso o governo 
tem tido um papel de criação de 
pontes no acesso à informação 
e na colaboração com entidades 
públicas pela Rede Nacional de 
Incubadoras (RNI), para facilitar a 
relação entre as 135 incubadoras 
que já fazem parte da rede e as 
várias instituições públicas.

 5 De que forma é que o Estado 
apoia esta rede em Portugal?

 7 O governo tem colaborado e 
consultado a RNI para envolver 
as incubadoras no âmbito das 
políticas de empreendedorismo, 
na partilha das melhores práticas e 
facilitando o acesso e a divulgação 
da informação relacionada com 
as medidas dos programas de 
empreendedorismo, e que se 
direcionam a incubadoras e 
aceleradoras.  

 5 Há ainda lacunas no 
ecossistema? Quais?

 7 Não falaria de lacunas, 
mas sim de trabalho que é 

necessário fazer para tornar este 
ecossistema ainda mais atraente 
e com mais força. Para tal foram 
criadas ferramentas, como é 
o caso do Vale Incubação, um 
apoio destinado a promover a 
integração dos empreendedores 
e startups no ecossistema 
através da contratação de 
serviços profissionais de apoio ao 
desenvolvimento do negócio, que 
são prestados pelas incubadoras, 
procurando minimizar a taxa de 
mortalidade das startups.

 5 Como funciona o Vale 
Incubação?

 7 Consiste num apoio de cinco 
mil euros com o objetivo de 
reforçar a autonomia financeira 
das incubadoras. De referir que já 
93 startups beneficiaram do Vale 
Incubação. Além de trabalharmos 
na parte do financiamento, 
trabalhamos também na 
captação de recursos humanos: 
lançámos, por exemplo, o Startup 
Voucher, uma bolsa de 691,70 
euros mensais durante um ano. 
Os candidatos foram avaliados 
por mais de 80 incubadoras, 
que selecionaram os 400 
empreendedores que irão  
receber bolsas para desenvolver 
os seus projetos. E
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EMPRESAS QUE  
CRIAM EMPRESAS
O Grupo Amorim e a EDP são duas grandes 
empresas nacionais que estão a apoiar ideias 
empreendedoras, aproveitando para descobrir 
oportunidades de negócio

c Na EDP, o apoio ao 
empreendedorismo nasceu 
em 2012, através do programa 
EDP Starter, criado a partir 
de uma experiência piloto 
realizada no ano anterior. 
A aposta da elétrica nesta 
área não foi desinteressada: 
o foco do EDP Starter, conta 
Luís Manuel, administrador 
executivo da EDP Inovação, 
“está centrado nas novas 
tecnologias na área da 
energia”, acabando também 
por abranger startups da área 
dos sistemas de informação 
com ideias aplicáveis ao 
negócio energético.

No ano passado, as 
empresas incubadas no 
EDP Starter geraram uma 
faturação de 40 milhões de 

euros. Até ao final de 2016, 
o programa da EDP já tinha 
apoiado 30 empresas. O 
grupo estima que com o 
alargamento da iniciativa 
a Espanha e ao Brasil 
(mercados onde a EDP opera) 
ainda este ano o leque de 
projetos apoiados pelo grupo 
chegue à meia centena. 

Em concreto, os apoios 
dados pela EDP incluem 
espaço de escritórios, preços 
especiais para serviços legais, 
de propriedade intelectual, 
contabilidade, comunicação, 
entre outros. “Mas o aspeto 
mais distintivo do programa 
é o facto de promover uma 
aproximação das startups 
que nele participam ao 
Grupo EDP”, realça Luís 

EDP Starter Empresas incubadas faturaram 40 milhões de euros em 2016

Uma das últimas empresas a ser atraí-
da para instalar um centro de investiga-
ção no UPTEC foi a dinamarquesa Vestas, 
a maior do mundo na criação de turbinas 
eólicas. É também exemplo a Veniam, que 
atua na área da mobilidade e desenvolve 
tecnologias que conectam veículos e per-
mitem trabalhar com big data. “Começou 
cá como uma spin-off das Universidades 
do Porto e de Aveiro e o Instituto de Teleco-
municações. Já atraiu mais de 26 milhões 
de euros de capital de risco e de grandes 
empresas. Esteve cá dois anos, saiu este 
ano, e agora está na fase de scaleup (em 
expansão), a trabalhar nos Estados Unidos 
e em Singapura”, conta a responsável.

Com um orçamento de 1,2 milhões de 
euros para 2017, o UPTEC “diferencia-se 
pela ligação que permite entre empreen-
dedores e o conhecimento, pela facilida-
de em aceder ao conhecimento e transpor 
esse conhecimento para a realidade em-
presarial. Nas startups temos centros de 
inovação para o desenvolvimento de novos 
produtos para o mercado que resultam de 
necessidades de grandes empresas. E te-
mos laboratórios de inovação de grandes 
empresas nacionais e internacionais no 
UPTEC, como são exemplos a Efacec, a 
Sonae, a CUF, a CIN, a Amorim, a Vodafone 
e a Alcatel”, desenvolve Clara Gonçalves. 

Ao todo, o UPTEC já apoiou o desen-
volvimento de mais de 450 projetos em-
presariais em áreas como as nanociências, 
as nanotecnologias, novos materiais e pro-
dução, a energia, a saúde, alimentar, a bio-
tecnologia, as tecnologias da informação e 
comunicação, os media digitais, a arqui-
tetura, o marketing interativo, a produção 
de conteúdos. Algumas destas empresas 
morreram, outras já saltaram para o mun-
do. “Neste momento, temos 197 empresas 
na incubadora e mais 51 empresas vivas e 
atuantes que já saltaram para o mercado”, 
contabiliza.

Em 2014, último ano sobre que há da-
dos disponíveis, o impacto das empresas 
do UPTEC no PIB, com base nos relatórios 
e contas das startups, foi de 76 milhões 
de euros. Geraram 16 milhões em receitas 
fiscais. E o volume de exportações foi de 
22 milhões. “Em geral, estamos a falar de 
empresas muito jovens, com incorporação 
intensiva de conhecimento, que demoram 
a atingir o ponto de equilíbrio. O objetivo 
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Manuel. E a partir daí podem 
nascer contactos diretos 
entre os empreendedores 
e os responsáveis de várias 
áreas de negócio da EDP, quer 
para avançar com projetos 
piloto quer para firmar, 
em fases mais avançadas, 
relações comerciais. 
Segundo o administrador 
da EDP Inovação, uma das 
vantagens do seu programa 
de incubação é que os 
empreendedores poderão 
contar com a colaboração de 
trabalhadores da EDP, que, 
pelos programas internos 
do grupo, podem reservar 
até 20% do seu tempo de 
trabalho para desempenhar 
funções numa startup. 

Além destas condições, 
o EDP Starter abre a porta 
a dinheiro fresco. “Para 
estimular a performance, 
todos os anos é eleita a 
startup que mais progrediu 
ao longo do ano, ficando 
a mesma elegível para um 
investimento de  capital 
semente (capital seed) de 
valor indicativo de 100 mil 
euros”, explica Luís Manuel. 
E o que já ganhou a EDP 
com esta aposta? Soluções 
para manutenção de parques 
eólicos, otimização do 
design de centrais solares, 
iluminação inteligente e 
cibersegurança são alguns 
exemplos.

O Grupo Amorim 
também criou uma 
incubadora dentro de portas 
para desenvolver novas 
aplicações para a cortiça, 
no seu estado natural ou 
conjugada com outros 
materiais, voltadas para os 
mercados externos e para 
diferentes sectores. E, ao 
mesmo tempo, cruzar a 
experiência da corticeira 
no mundo dos negócios 

para transformar ideias 
disruptivas em produtos 
e negócios sustentáveis. 
Para tal, em 2014 o grupo 
anunciou que tinha um 
milhão de euros para investir 
em ideias em cortiça, através 
da Amorim Cork Ventures.

As candidaturas podem 
ser apresentadas a qualquer 
momento, mas há períodos 
oficiais (calls) devidamente 
comunicados ao mercado, 
avaliação de propostas e, 
após a fase de triagem, há 
um programa de fomento 
de competências. Os eleitos 
encontram na incubadora 
condições físicas e técnicas 
para desenvolverem 
protótipos e estruturarem o 
seu modelo de negócios.

Em pouco mais de 
dois anos de trabalho a 
incubadora apoiou 20 
projetos, quatro dos quais 
resultaram em startups, e 
avançou na frente externa 
com um acelerador 
internacional em Barcelona, 
o Cork Challenge Barcelona.

Entre os projetos que 
já chegaram ao mercado, 
um dos destaques são os 
chinelos em cortiça As 
Portuguesas, que junta uma 
ideia da Ecochic e o know-
-how da Amorim. Mas a 
Sugo Cork Rugs também 
já apresentou a primeira 
coleção de tapetes de cortiça 
concebidos segundo métodos 
tradicionais de tecelagem 
e a Growancork aplica 
cortiça em equipamentos de 
refrigeração através de uma 
solução técnica de chassis 
de refrigeração industrial 
batizada como EIC - Easy 
Insulation Cork, que já 
está a ser incorporada em 
equipamentos de empresas 
como as Galerias Lafayette ou 
a Airbus. E

de grande parte é a internacionalização, o 
que implica ainda mais tempo de trabalho 
para obter resultados.”

O processo de incubação no UPTEC 
está dividido em três fases distintas: pré-
-incubação, incubação e internacionaliza-
ção. Dependendo do seu estádio de desen-
volvimento, cada nova empresa admitida 
poderá entrar diretamente em qualquer 
uma das fases deste processo. Estima-se 
que desde o momento da sua admissão até 
que a empresa complete o processo de in-
cubação decorram, em média, três anos. 

Quem entra na rede do UPTEC paga 
pela utilização de laboratórios e gabinetes, 
mas tem ligação facilitada à Universidade 
do Porto e a instituições académicas de 
todo o mundo, acesso ao conhecimento 
e resultados de investigação e desenvol-
vimento. No UPTEC está uma incubadora 
da Agência Espacial Europeia: “Recebemos 
startups que querem incorporar tecnolo-
gias da Agência noutros sectores. Estas 
startups têm incentivos de 50 mil euros 
durante dois anos de incubação.”

Incubar em Castelo Branco
João Mendes Borga, responsável pela RNI, 
destaca também incubadoras como a do 
Laboratório Ibérico Internacional de Na-
notecnologia, em Braga, a do Inov.Point, 
em Abrantes, ou o Centro de Empresas 
Inovadoras (CEi), em Castelo Branco, “que 
disponibilizam o acesso a tecnologia que 
de outra forma seria de difícil acesso a 
empreendedores”. Sobretudo aos que resi-
dem fora das grandes áreas populacionais.

Em  funcionamento desde o início de 
2014, o CEi é um projeto da iniciativa do 
município de Castelo Branco e da Asso-
ciação Centro de Apoio Tecnológico Agro-
-Alimentar de Castelo Branco (CATAA) que 
pretende ser a casa de projetos “que pos-
sibilitem a criação de postos de trabalho 
e contribuam para a atração e fixação de 
população ativa diferenciada e qualifica-
da”, explica fonte da direção.

Desde o seu arranque, já estiveram 81 
projetos incubados no CEi, das áreas de 
“tecnologia, software, comércio eletróni-
co, aplicações para cidades inteligentes, 
turismo, indústria alimentar, biotecnolo-
gia, marketing digital, jogos eletrónicos, 
programação, neurociências, serviços, 
indústrias criativas, agricultura de 
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NAS MÃOS DOS 
EMPREENDEDORES
A Founders Founders, no Porto, é exemplo de um 
novo tipo de incubadoras. São criadas por quem 
já criou startups, acolhem projetos em fases 
semelhantes e funcionam com base na entreajuda

c As iniciativas promovidas 
por quem já lançou uma 
empresa e está a fazê-la 
escalar são uma novidade 
no ecossistema. Como é o 
caso da Founders Founders, 
que surgiu como uma 
evolução de cinco empresas 
que passaram pelo Parque 
de Ciência e Tecnologia 
da Universidade do Porto 
(UPTEC) – Infraspeak, Shift 
Forward, LabOrders, Tuizzi 
e Musicverb. “Estávamos no 
ponto de saída do UPTEC e 
não havia nenhum espaço 
para mantermos o nosso 
espírito de comunidade. 
O que encontrávamos 
era demasiado grande ou 
demasiado pequeno. Então 
arranjámos um espaço 

grande e juntámos mais 
10 empresas”, conta Paulo 
Cunha, cofundador da 
iniciativa e CEO da Shift 
Forward, especializada em big 
data para marketing digital e 
a primeira empresa a mudar-
se para aquele espaço, no 
início de 2016. 

O antigo edifício do 
DIAP, no Porto, com 1100 
metros quadrados, alberga 
hoje 16 startups, “que 
estão preparadas para dar e 
receber de igual modo”. Os 
fundadores das empresas 
estão presentes no espaço e 
é também requisito estar “ao 
mesmo nível” das restantes. 
Ou seja, negócios já com 
produto e mercado, que 
estejam a vender. Só assim 

Espaço Em 1100 metros quadrados, a Founders Founders tem 16 startups 

precisão, entre outras”. O CEi acolhe 
empresas já constituídas nas fases de in-
cubação e desenvolvimento empresarial. 
Mas também ideias de negócios na fase 
de pré-incubação, por um período de seis 
meses e gratuito, em salas de cowork, com 
um acompanhamento personalizado na 
elaboração do plano de negócios. 

A Firerisk é um dos projetos nascidos 
no CEi. Trata-se de uma aplicação desen-
volvida por três startups ali incubadas 
(Evox, Allbesmart e Ponto d’Observação) 
que é uma plataforma de dados para a mi-
tigação dos incêndios florestais e que ajuda 
na prevenção e alerta. Destaque também 
para as startups Brain Answer (serviços 
de recolha de dados neurossensoriais para 
serem utilizados por empresas, estudando 
o impacto do produto, marca ou publici-
dade no consumidor), Shopkit (comércio 
eletrónico) e BioXplant (plantas ou trans-
formados vegetais obtidos através de um 
sistema de produção otimizado, sanificado 
e biossustentável).

O CEi tem, por isso, “sido uma estrutu-
ra essencial para a atratividade e a criação 
de emprego em territórios de baixa densi-
dade populacional no concelho de Castelo 
Branco e na Região da Beira Baixa”. Caste-
lo Branco, além de oferecer “um nível de 
qualidade de vida bastante elevado a um 
custo muito aceitável comparativamente 
à média nacional”, tem agora um polo de 
atração de população jovem e qualificada: 
“O CEi tem realmente atraído investimen-
to de empreendedores oriundos de outras 
zonas do país e estrangeiro”, sublinha a 
direção do centro.

Novas iniciativas 
“De uma forma geral, a distribuição de 
incubadoras em Portugal tem-se mantido 
em termos geográficos, mas com um cres-
cimento de ano para ano da oferta”, afirma 
João Mendes Borga. É de salientar, no en-
tanto, o aparecimento de mais incubadoras 
no Algarve e nos Açores, “com as entidades 
regionais a terem um papel importante no 
apoio e fomento destas  iniciativas”. 

É o caso, por exemplo, do município 
de Angra do Heroísmo. A autarquia está 
apostada em combater um dos fardos da 
insularidade: a dificuldade em fixar jo-
vens com qualificações e capacidade para 
darem maior sustentabilidade económica 
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é possível a entreajuda ao 
nível do marketing, vendas, 
estratégia, financiamento, 
investimentos e recursos 
humanos. “A grande 
ajuda que temos vem dos 
empreendedores instalados, 
e não de pessoas de fora. 
Mas também contamos 
com o apoio de mentores 
(outros empreendedores, 
investidores, jornalistas)”, 
descreve Paulo Cunha. 

O fundador destaca um 
dos 105 eventos realizados 
até ao momento (com quatro 
eventos mensais oficiais), 
o Scale me up, em que os 
empreendedores expõem os 
seus problemas, sem reservas, 
e em que os restantes tentam 
ajudar com soluções. “É uma 
espécie de terapia de grupo”, 
refere Paulo Cunha. 

De resto, além do espaço, 
das infraestruturas (água, 
eletricidade, Internet) e da 
ajuda das outras empresas, 
a Founders Founders tem 
parcerias com advogados, 
contabilistas, operadores de 
telecomunicações e empresas 
de organização de eventos. 

Ao todo, o espaço conta 
com 250 pessoas, 170 postos 
de trabalho, um investimento 
de cinco milhões de euros 
e mais de 20 mentores. As 
startups residentes exportam 
53% da sua produção.

“Já houve empresas 
que saíram e outras que 
começaram com 20 metros 
quadrados e agora ocupam 
100. Empresas business- 
-to-business, com produto 
de base tecnológica e 
que tenham os mesmos 
problemas em comum, 
sobretudo ao nível do 
marketing e vendas”, 
diz. Para que o espírito 
de entreajuda tenha 
continuidade. E

ao arquipélago. Um desafio urgente, à me-
dida que a presença de norte-americanos 
na Base Militar das Lajes se vai reduzindo. 
Restam poucos atualmente para consegui-
rem dinamizar uma economia local que 
sempre foi dependente desta ocupação.

Agora é tempo de dar a volta e acordar 
o espírito empreendedor dos terceirenses 
com a ajuda da Startup Angra. Nasceu no 
início deste ano e ocupa um dos edifícios 
mais emblemáticos da cidade, a antiga 
casa do capitão do donatário.

A Azores Touch, uma aplicação que 
organiza diferentes serviços para turistas 
e que procura dar coerência à oferta de 
que a Terceira dispõe (das dormidas ao 
transporte), foi a primeira empresa a ser 
incubada. Neste ninho convivem mais de 
uma dezena de startups, muitas delas a 
atuarem precisamente no sector turísti-
co. Contudo, e porque o objetivo é soltar 
amarras e encontrar parcerias internacio-
nais, a Startup Angra olha também para 
áreas como a indústria agroalimentar (o 
maior negócio desta ilha), as indústrias 
criativas, as atividades do cluster marítimo 
e as energias renováveis.

A Câmara de Angra do Heroísmo co-
loca à disposição os espaços de trabalho e 
os equipamentos informáticos, enquanto 
a estrutura da Startup Angra oferece ser-
viços de capacidade para startups, desde 
a fase de pré-incubação, a programas de 
aceleração empresarial. Tem também dis-
ponível uma lista de mentores, especiali-
zados em diversas áreas de atividade, para 
prestarem apoio e acompanhamento aos 
projetos que ali estão a nascer.

Outros municípios também promo-
vem incubadoras como forma de dinami-
zarem não só a economia, como também 
a sua demografia. Mais recentemente, a 
autarquia de Portimão, no Algarve, fez o 
mesmo: nascida em agosto, a Startup Porti-
mão, com capacidade para acolher 30 em-
preendedores, tem a sua sede no Autódro-
mo Internacional de Portimão e pretende 
direcionar-se para as ‘cidades inteligentes’, 
nas áreas de energia, mobilidade, turismo, 
governança e qualidade de vida.   

De empreendedor para empreendedor
O responsável da RNI destaca também as 
iniciativas promovidas por empreendedo-
res, como são os casos da Founders Foun-

ders (ver caixa “Nas mãos dos empreen-
dedores”) ou da Bright Pixel – um projeto 
de Celso Martinho, ex-diretor do Sapo, que 
em conjunto com a Sonae Investment Ma-
nagement lançou um company building 
studio (estúdio de construção de empre-
sas), espaço que aposta no investimento 
em ideias e empreendedores, contando 
com especialistas em desenvolvimento 
de tecnologias de informação, designers 
criativos em tecnologia web e mobile, ci-
bersegurança, big data, entre outros.

Este tipo de iniciativas nasce pela mão 
de empreendedores que, “tendo tido ou 
estando a ter sucesso com as suas empre-
sas, decidem criar instituições que aco-
lham outros empreendedores no início 
de percurso e os apoiem no seu desenvol-
vimento”, explica João Mendes Borga.    

Todos os diferentes tipos de incuba-
doras, ninhos e aceleradoras “têm muito 
relevo se olharmos o ecossistema como 
um todo. Mesmo projetos como a incuba-
dora de base rural de Idanha-a-Nova, que 
permite que empreendedores utilizem 
terras para desenvolver as suas ideias de 
negócio, têm um papel muito importante 
para a sua comunidade, quer local, quer 
sectorialmente a nível nacional, sem terem 
a dimensão institucional das anteriores”, 
considera o responsável.

A RNI, como uma das iniciativas da 
Startup Portugal, tem como objetivo co-
locar as incubadoras no centro das políti-
cas públicas de apoio às startups. “Por isso 
medidas da Startup Portugal como o Vale 
de Incubação, o Startup Voucher, o Mo-
mentum ou o Programa Semente obrigam 
os fundadores a bater à porta de uma in-
cubadora para se poderem candidatar ou 
atribuem às incubadoras um papel central 
na avaliação dos projetos meritórios de in-
vestimento e no acompanhamento do seu 
percurso”, afirma João Mendes Borga. 

A filosofia da RNI, acrescenta, é traba-
lhar com todos de uma forma colaborati-
va e aberta, que permita que se utilize de 
forma racional os recursos disponíveis e 
que se potencie as oportunidades para os 
empreendedores. “Afinal de contas, não se 
sabe de onde poderá sair o próximo gran-
de caso de sucesso. A Farfetch saiu de um 
ecossistema de média dimensão, e a próxi-
ma startup unicórnio pode vir de qualquer 
uma das nossas incubadoras.” E
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26
Há incubadoras em todos os distritos do país, prontas a apoiar empreendedores e projetos 
inovadores. Conheça o mapa do empreendedorismo em Portugal e o que estas instituições 
podem fazer pela sua ideia de negócio. Há mais de 130 incubadoras em Portugal. Este nome 
não surge por acaso: são ninhos, abrigos que acolhem as suas “crias” até que estas “ganhem 
asas” para voar sozinhas
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OS MELHORES SÍTIOS PARA FAZER 
NASCER EMPRESAS EM PORTUGAL

|| CONHEÇA O MAPA DO EMPREENDEDORISMO NACIONAL E DESCUBRA ONDE ESTÃO AS INCUBADORAS QUE 
ACOLHEM STARTUPS || HÁ MAIS DE 130 INSTITUIÇÕES QUE APOIAM OS EMPREENDEDORES EM TODO O PAÍS:  

ESTÃO EM UNIVERSIDADES OU EMPRESAS, APOIADAS POR MUNICÍPIOS OU ASSOCIAÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS || AJUDAM A TRANSFORMAR IDEIAS EM NEGÓCIOS E A ANGARIAR INVESTIMENTO

Entrevista 
O economista Nuno 
Garoupa critica as 
elites portuguesas

Negociar 
Risco geopolítico 
aumenta incerteza  
dos investidores

Gerir 
O que é feito dos 
empresários que 
caíram com a crise?
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O PISTA DE PESCA... 

 

A NASCER EM MANGUALDE 
As obras de acesso à pista de pesca de Mangual-
de já estão a decorrer. Estas têm o objetivo de 
dotar a pista de novas condições que irão permi-
tir a realização de competições calendarizadas, 
federadas e provas abertas. 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, visitou as obras que vão dar acesso à 
futura Pista de Pesca Desportiva. A acompanhar o 
edil esteve o Presidente da Casa do Povo de Man-
gualde, Paulo Figueiredo, o responsável e Capitão 
de equipa da secção de Pesca, Valentino Andrade, a 
Presidente da Junta de Freguesia de Fornos de Ma-
teira Dão, Lizete Rodrigues e o Presidente do Clube 
de Caça e Pesca de Mangualde, Eduardo Costa. 

Promover a pesca enquanto competição é wn dos 
objetivos que se pretende alcançar com a melhoria das 
acessibilidades. Atualmente, o espaço tem capacidade 
para 40 pesqueiros, em mais de 400 m2, Ao construir 
novos acessos, espera-se atrair mais concorrentes e, 
consequentemente, mais visitantes ao concelho. 
No futuro, este espaço também poderá ser 
utilizado para a prática de outras atividades, como 
passeios pedonais e provas de BTT. 
A construção da nova Pista de Pesca Desportiva foi 
devidamente estudada pelos membros da Secção de 
Pesca da Casa do Povo de Mangualde e conta com 
o apoio da autarquia. Espera-se que a reabilitação 
do espaço esteja concluída daqui a dois meses. 
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