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26 de julho, Monte Nossa Senhora do Castelo 
«ARRAIAL SÉNIOR» EM MANGUALDE 

Os seniores mangualdenses vão ter a 
possibilidade de participar num «Arraial 
Sénior» no próximo dia 26 de julho, no 
Monte Nossa Senhora do Castelo, dirigido a 
todos os seniores e avós do concelho. Dia 
este que promete ser especial com a cele- 

bração de eucaristia. pelas 11h00, e uma 
bela tarde de convívio com troca de meren-
das e muita animação, a partir das 14h00. 

O momento do bolo dos avós acontecerá 
pelas 15h30. 

A Câmara Municipal de Mangualde en- 

cara a celebração deste dia como uma fes-
tividade intergeracional, de convívio entre 
avós e netos, sendo assim uma forma de 
homenagem, de demonstração de carinho e 
apreço por todos os avós. Celebrar o Dia dos 
Avós significa celebrar a experiência de vida,  

reconhecer o valor da sabedoria adquirida, 
não apenas nos livros, nem nas escolas, mas 
no convívio com as pessoas e com a própria 
natureza. Aproveite esta data para mandar 
uma mensagem de carinho aos seus queri-
dos avós. 
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Autarquia cria protocolo para a 
prevenção de incêndios

MAnguAlde

A Câmara Municipal estabeleceu um protocolo de cola-
boração para a prevenção e vigilância de incêndios florestais, 
que definiu as criação de um posto de vigia do Monte da Se-
nhora do Castelo. Cooperam com a autarquia, a Associa-
ção Humanitária dos bombeiros Voluntários de Mangualde, 
a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, o Agrupamento 
299 do Corpo Nacional de Escutas e a Guarda Nacional Re-
publicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do 
Ambiente (SEPNA). “A instalação de um posto de vigia na 
torre da Capela de Nossa Senhora do Castelo permite colma-
tar a falha, aumentando a bacia de visibilidade e contribuin-
do para uma vigilância mais eficiente”, informa a autarquia.

Página 2



A3

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 34,00 cm²
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 O que levava e leva uma mu-
lher de Tibaldinho, em Man-
gualde, a pegar num pedaço 
de pano de linho, fio de algo-
dão branco baço, uma agulha 
e, através de um conjunto de 
motivos já desenhados pela ris-
cadeira, bordar algo que trans-
forma num dos mais ricos bor-
dados tradicionais portugueses? 
Reza a história que há mais de 
150 anos “até os homens borda-
vam”. Mas não era bem assim. Já 
se vai perceber. 
 Tudo começou como forma 
de ocupar os tempos livres das 
mulheres da aldeia e das mais 
próximas, mas os tempos difí-
ceis daquela primeira metade 
do seculo XIX originou uma 
nova atividade de ajuda ao sus-
tento das famílias.
 Assim nasceu a atividade de 
bordadeira em terras de Tibal-
dinho e em outros lugares da 
Freguesia de Alcafache, conce-
lho de Mangualde que passou a 
contribuir com dinheiro através 
da venda dos bordados. Os ho-
mens ao darem conta dos lucros 
da mesma facilitavam a vida às 
mulheres para que estas pudes-
sem bordar mais. As peças eram 
“bem vendidas” sobretudo para 
decoração de casas senhoriais, 
festas, casamentos e enxovais de 
“meninos ricos”.
 Foi uma importante fonte 
económica da região. Mais tar-
de, esteve na lista das tradições 
perdidas, porque os tempos 
mudaram muita coisa, inclusiva 
a dinâmica das profissões no-
meadamente das artes e ofícios, 
mas o bordado de Tibaldinho é 
um daqueles casos especiais no 
país entre os bordados tradicio-
nais que constitui mais do que 
um conjunto de pontos e moti-
vos, é uma atividade que corres-
ponde a um produto único pelo 
seu valor patrimonial e simbóli-
ca.
 As bordadeiras foram pas-
sando a arte de geração em 
geração desde o século XIX. 
Juntaram à paixão o tapete bor-
dado que dizem por brincadeira 
ser “primo” das peças em linho 
e aguentaram-se na arte de bor-
dar, seja na soleira da porta, seja 
em casa quando faz frio, mas 
quase sempre em grupo para 
juntarem ao tempo em que bor-
dam o gosto por cantar e contar 
histórias.
 Nos últimos anos a Câmara 
Municipal de Mangualde tem 

promovido cursos de formação 
dedicados aos ‘Pontos de Bor-
dados Tradicionais’ para man-
ter viva esta arte como fator de 
identidade local, em que a única 
artesã credenciada, Cidália Ro-
drigues orienta perto de duas 
dezenas de formandas. Daí sai 
sempre uma dose de entusias-
mo e dedicação. 
 Atualmente são 30 as borda-
deiras ativas. Mas faltou-lhe até 
hoje uma coisa: a certificação 
para que possam obter o reco-
nhecimento que merecem, para 
que a atividade artesanal possa 

crescer, para que possa repre-
sentar Mangualde. Depois de 
uma primeira tentativa falhada 
em 2011, a Junta de Freguesia 
de Alcafache registou a marca 
em 2012 e a Câmara Municipal 
de Mangualde avançou com o 
processo de certificação que 
está agora na sua fase final. 
 “Dentro de meses espero po-
der abrir uma garrafa de cham-
panhe, porque os bordados já 
estarão certificados”, anunciou 
o presidente da Câmara de 
Mangualde, João Azevedo, na 
abertura da sessão de esclareci-

mento sobre o processo.

PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO

 O processo de certificação 
do bordado de Tibaldinho é o 
primeiro no país ao abrigo da 
nova lei. Está a ser desenvolvido 
pela associação Adere-Minho, 
um organismo que certifica 
produtos artesanais e que já teve 
em mãos processos como os ta-
petes de Arraiolos, os lenços 
dos namorados do Minho ou a 
viola Braguesa (em estudo).
 Para o autarca de Mangualde 
a certificação é um investimen-
to “que custa dinheiro”, mas “é 
uma obrigação” por se tratar da 
“valorização do produto da ter-
ra”. “O bordado de Tibaldinho 
andou séculos a ser construído 
em Alcafache, foi aguentado 
por homens e mulheres da fre-
guesia, agora com a certificação 
conseguimos dar o valor acres-
centado que bem merece”.
 João Azevedo acredita que 
o bordado depois de certifica-
do passa a ser uma marca que 
vai permitir ao produto crescer 
tornando-o não só mais valori-
zado, mas “mais rentável para 
quem o faz e para o próprio 
concelho”. Nesse sentido, o au-
tarca anunciou a criação para 
“mais tarde” de um centro de 
dinamização artesanal para que 
“as pessoas possam ir a Alcafa-
che à procura do produto” e sa-
tisfazer o seu desejo de adquirir 
uma peça do bordado.
 “A arte do bordado de Tibal-
dinho estava viva, mas não tinha 
a valorização que lhe é devida”, 
reconhece o presidente da Junta 
de Freguesia de Alcafache. Nel-
son Almeida anseia pelo pro-
cesso de certificação concluído, 
considerando-o “uma evolução 
quer ao nível da procura de bor-
dados, quer ao nível do número 
de bordadeiras”, sabendo-se que 
nesta altura existe apenas uma 
bordadeira com carta de artesã.
 O presidente da Junta defen-
de que o processo de certifica-
ção dos bordados de Tibaldinho 
deve ser acompanhado de um 
percurso de inovação, mas com 
critérios: “A inovação deverá 
existir para que a produção se 
desenvolva e se torne economi-
camente viável, mas sem perder 
as suas características”, nomea-
damente “os critérios de quali-
dade” que passam por “manter 

a produção artesanal” embora 
alargada a outras aldeias mais 
próximas.
 No caderno de especifica-
ções já apresentado pela Câma-
ra de Mangualde está refletido 
em conclusão que “o bordado 
de Tibaldinho sendo uma he-
rança secular, não se pode fe-
char no passado, é relevante que 
vá ao encontro de novas cria-
ções de cariz contemporâneas 
e visualizar um futuro eclético 
e inovador”, com vista às “exi-
gências de uma comercialização 
que se pretende desejável ao ní-
vel de um mundo globalizante, 
mas sem perder a sua identida-
de e aquilo que diferencia e dis-
tingue esta produção artesanal.

HISTÓRIA COM 
ORIGINALIDADE

 “Um bordado de Tibaldinho 
tem que ser sempre feito em 
pano branco”, explica a artesã 
Cidália Rodrigues, reconhecida 
como uma mão chave na con-
tinuidade desta arte de bordar. 
Depois, obedece a uma lava-
gem manual, deve “corar ao sol”, 
deve ser engomado húmido e 
no verso. A par de caraterísti-
cas genuínas que o processo de 
certificação exige. O bordado de 
Tibaldinho vai ter uma dissemi-
nação geográfica limitada aos 
concelhos de Mangualde, Nelas 
e Viseu.
 Nada de novo na história de 
uma arte que existe, pelo me-
nos, desde as primeiras décadas 
do século XIX e se carateriza 
por ser harmonioso bordado a 
branco, executado igualmente 
sobre pano branco. Ao longo 
dos tempos foram-se fazendo 
peças de têxtil/lar sem medidas 
estipuladas, como toalhas de 
mesa, toalhas de chá, camilhas, 
lençóis, panos para tabuleiro, 
panos para cesto de pão, corti-
nas, toalhas de batismo, toalhas 
de altar e panos de decoração 
para mobiliário. 
 Tudo isto pode estar mais 
visível e acessível ao visitante 
a curto prazo, a partir de Al-
cafache. “Portugal no conceito 
gourmet só aposta na gastrono-
mia e temos de associar todos 
os outros produtos tais como 
o bordado de Tibaldinho”, es-
timula o presidente da Câmara 
de Mangualde. 

EA

CENTRO DE DINAMIZAÇÃO ARTESANAL SERÁ O PRÓXIMO PASSO
Bordado de Tibaldinho na reta final para a certificação

Queijo é novo embaixador do bordado
 O papel que vai embrulhar o queijo que há de sair da nova 
queijaria tradicional que está a ser construída em Mangualde 
pelo antigo ministro, o mangualdense Jorge Coelho, irá conter no 
rótulo o bordado de Tibadinho. 
 “O bordado é tão bonito que fica bem em qualquer lado”, 
graceja o presidente da Câmara, João Azevedo, mas reconhece 
que a ideia da futura Queijaria Vale da Estrela pode servir para 
a maçã ou para os bolos, o que é preciso é “valorizar o que te-
mos”.

ENTIDADES E BORDADEIRAS RECONHECEM QUE O PRODUTO 
VAI VALORIZAR-SE E SER MAIS CONHECIDO
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 EXPOSIÇÕES
 Viseu 
 Museu Nacional Grão Vasco: 100 anos do Museu 
Nacional Grão Vasco 1916-2016; Janelas Indiscretas, 
de Ana Barbero Diálogos Intemporais, de Rogério 
Timóteo; Conshumano: os novos media na socieda-
de de consumo, de José Manuel Galvão; Moderno e 
Medieval Camuflado – curadoria de Miguel vom Hafe 
Pérez; Museu Almeida Moreira: Viseu, identificação 
e reconhecimento. Da vida citadina à vida rural, de 
Duarte Belo; Casa das Memórias: Viseu, identifica-
ção e reconhecimento. Da vida citadina à vida rural, 
de Duarte Belo; Quinta da Cruz: Objectos Experi-
mentais (promovida pela Galeria Saguão) – até 28 de 
agosto; ‘Da Velhice’, de Ana Seia de Matos;  ‘Transeún-
tes’, de Puñal; Museu do Quartzo –Volfrâmio: um 
património a descobrir; Teatro Viriato: Dar Corpo à 
Utopia (fotografia), de José Alfredo, Carlos Fernandes, 
Joaquim Leal, Paulo Sabino – até 22 de julho; FNAC – 
Viagem ao Imaginário de ‘Eu quero a minha cabeça’ e 
de ‘Barriga da Baleia’.
 Tondela 
 Museu Terras de Besteiros: Escultura e Desenho, 
de Cristina Vouga.
 Mangualde
 Biblioteca Municipal: Salvar toda aquela gente: a 
ação de Aristides Sousa Mendes; Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves: Exposição ‘Nascer do Sol’ de 
1 a 31 de agosto. O artista André Costa aluno do curso 
de Artes Visuais no Agrupamento de Escolas de Man-
gualde recorreu ao graffiti para criar a coleção. 
 Penalva do Castelo
 Biblioteca Municipal: Exposição de brinquedos 
antigos e artesanais até à década de 80. Até 5 de agosto.
 Carregal do Sal 
 Museu Municipal: Trapilho Fashion (artesanato), 
de Paula Oliveira; Sensibilidades, de Eduardo Teixeira.
 Sátão
 Posto de Turismo-Casa da Cultura: Trabalhos 
Manuais, de Cátia Albuquerque; Jardim da Praça 
Paulo VI: Biblioteca ao Ar Livre, até 29 de julho, de 
segunda a sexta-feira, das 14h00 às 19h00.
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TORRE MEDIEVAL DE GANDUFE 
ACOLHE CONCERTO «CARPE VESPERUM» 

No dia 5 de agosto, pelas 21h30, a Torre 
Medieval de Gandufe, em Espinho, 
Mangualde, acolhe o concerto de Acordeão 
e Guitarra Portuguesa intitulado 'Carpe 
Vesperum'. A iniciativa é promovida pela 
Câmara Municipal de Mangualde e pela 
Junta de Freguesia de Espinho com o 
intuito de fornecer uma (re)descoberta e 
uma (re)exploração do património. A 
interpretação musical fica a cargo do grupo 
musical "Botões para mim, cordas para ti", 
com atuação de Filipa Costa e Rita Costa. 

Num concerto duo onde serão 
interpretados vários géneros musicais, 
Carpe Vesperum (expressão que significa 
'Aproveite a Noite') convida todos a 
aproveitarem e a vivenciarem um momento 
que alia a cultura ao património. Parale-
lamente será possível participar numa 
Prova de Vinhos do Dão e assistir a um 
Show Cooking. A entrada é gratuita. 
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«NASCER DO SOL» DE ANDRÉ COSTA 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 

Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, em Man-
gualde, acolhe de 1 a 31 de 
Agosto, a exposição «Nascer do 
Sol». O artista André Costa re-
correu ao graffiti para criar a 
coleção. A iniciativa conta com a 
organização da Câmara Muni-
cipal de Mangualde e a entrada é 
livre. André Costa frequenta o 
Curso de Artes Visuais no Agru-
pamento de Escolas de Man-
gualde. 

Os trabalhos expostos fo-
ram criados com base na Spray 
Paint Art. Apesar de a técnica ser 

• 

empregue frequentemente nas 
ruas das grandes cidades, André 
Costa aplicou a forma de arte a 
quadros de pequena dimensão. 
Paisagens surreais de planetas, 
cometas, pirâmides, cidades e 
cenas da natureza, são alguns 
dos motivos escolhidos pelo 
artista para expressão da arte. 

Os trabalhos podem ser vis-
tos no horário da Biblioteca Mu-
nicipal: segunda-feiradas 14h00 
às 18h30, terça a sexta-feira das 
09h30 às 18h30 e aos sábados 
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00. 
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HOJE

Festival da 
Juventude

Tarouca promove a partir de
hoje e até domingo o Festival
da Juventude com pool party,
insufláveis, dj́ s e bandas de
garagem, zumba espuma,
música ao vivo. O passe de
três dias custa 12,50 euros, e o
passe diário 5 euros. 

Festival 
Habitua-te
em Nelas

A Associação Cultural Juve-
nil Teatro Hábitos vai realizar
a terceira edição do festival
“Habitua-te”, em Carvalhal
Redondo, Nelas, a partir de
hoje e até segunda-feira, dia 1
de Agosto. A peça “A estrela
mais brilhante” é a proposta
do dia de abertura, a partir
das 22h00. Segue-se a actua-
ção dos 2/2 Brass Band e dos
Gryzzler.

Apresentação de
livro em Canas
de Senhorim

A primeira apresentação pu-
blica e lançamento do e-
book "Forais Manuelinos de
Aguieira, Canas de Senhorim
e Senhorim", da autoria de
Jorge Adolfo Marques, acon-
tece hoje, às 21h00,  no Audi-
tório dos Bombeiros Volun-
tários de Canas de Senhorim. 

Passeio nocturno
de BTT

O clube DáGás vai realizar
hoje um passeio nocturno de
BTT na cidade de Man-
gualde. A concentração dos
participantes está marcada
para as 20h30, no largo da
Câmara Municipal de Man-
gualde.

AMANHÃ

Festival de doçaria
em Vouzela

Vouzela vai receber, amanhã
e domingo, a oitava edição
do Festival de Doçaria “Doce
Vouzela”, promovido pela
Câmara Municipal. A aber-
tura do festival será no sá-

bado, pelas 15h00, e contará
com a presença do secretário
de Estado das Autarquias Lo-
cais, Carlos Soares Miguel

Penalva Rocks 
na Casa da Banda

A 2.ª edição do Penalva
Rocks realiza-se amanhã, pe-
las 17h00, na Casa da Banda,
em Penalva do Castelo. Os
espanhóis Bloody Brother-
hood são os cabeças de car-
taz. Actuam ainda os Clock-
work Boys, Revolution Wit-
hin e The Black Wizareds,
entre outros.

Jogos de Água 
em Mortágua

Amanhã, realizam-se em
Mortágua os Jogos de Água,
a partir das 15h00, nas Pisci-
nas Municipais. A competi-
ção é feita por equipas de 10
a 12 elementos. Podem-se
inscrever no evento associa-
ções, freguesias e institui-
ções.

DOMINGO

BTT Queiriga com
dois percursos

A 4.ª edição do BTT Queiriga
realiza-se naquela freguesia
de Vila Nova de Paiva este
domingo com dois percur-
sos: 25 e 45 quilómetros. Ins-
crições em
www.apedalar.com/even-
tos/info/1012.

Glow Party 
no LW Club

O LW Club, na Live Beach,
em Mangualde, recebe uma
Glow Party com o dj Peter
Sky. A festa tem início mar-
cado para as 21h00 e os par-
ticipantes que se vestirem de
branco recebem o kit glow.

Concurso de dança

Inserido na programação do
Festival Urbano de Tondela,
realiza-se no parque urbano
um concurso de dança.
Trata-se de uma iniciativa do
ginásio Ffitness de Tondela,
que conta com a colabora-
ção do Gabinete de Cultura
do Município de Tondela.
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Concerto ‘Carpe 
Vesperum’ na Torre 
Medieval de Gandufe 
MANGUALDE No dia 5 de
Agosto, pelas 21h30, a Torre
Medieval de Gandufe, em Es-
pinho, Mangualde, acolhe o
concerto de Acordeão e Gui-
tarra Portuguesa intitulado
‘Carpe Vesperum’. 

A iniciativa é promovida pela
Câmara de Mangualde e pela
Junta de Espinho com o intuito
promover o património. A in-
terpretação musical fica a
cargo do Grupo musical “Bo-
tões para mim, cordas para ti”,

com actuação de Filipa Costa
e Rita Costa.

Num concerto duo onde se-
rão interpretados vários géne-
ros musicais, Carpe Vesperum
(expressão que significa ‘Apro-
veite a Noite’) convida todos a
aproveitarem e a vivenciarem
este momento, aliando a cul-
tura ao património. Paralela-
mente será possível participar
numa prova de Vinhos do Dão
e assistir a um show cooking.
A entrada é gratuita. |
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  CARREGAL DO SAL

Texto Clemente António Pereira

“CIÚMES” ENTRE AUTARCAS ATRASA
ANÚNCIO DA RECANDIDATURA 
O PRESIDENTE ELEITO PELO PS NAS AUTÁRQUICAS DE 2013 MANTÉM-SE INDECISO. 
ROGÉRIO ABRANTES COM ALGUMA IRONIA E SUSPENSE DIZ QUE SÓ TOMARÁ UMA 
DECISÃO A SEGUIR AO VERÃO E DEPOIS DE APAGAR TODOS OS FOGOS 

A um ano das Eleições Autárqui-
cas de 2017, cuja data ainda está 
por definir, mas que poderá ser 

marcada para os meses de setembro, 
ou outubro, o presidente do Município 
de Carregal do Sal, Rogério Abrantes 
disse ao Jornal do Centro que conti-
nua sem tomar qualquer decisão sobre 
a sua eventual recandidatura. 
O autarca vai dizendo que está 
organizar-se, até porque “ainda tem 
muitas coisas para resolver e que as 
quer deixar muito bem resolvidas”.
A indecisão do presidente de Carre-
gal do Sal, foi comunicada durante 
uma curta presença que teve durante 
a reunião da Federação Distrital 
do PS de Viseu, no passado dia 15 
de julho, e onde estavam presentes 
a secretária-geral adjunta do PS, 
Ana Catarina Mendes, o presidente 
da Federação, António Borges e o 
coordenador autárquico do PS para 
a zona sul do distrito, José Rui Cruz.
Rogério Abrantes disse ao Jornal do 
Centro que esteve apenas cinco mi-
nutos e que pediu para se retirar por 
estar muito ocupado e cheio de tra-
balho relacionado com a realização 
das Festas do Concelho de Carregal 
do Sal que estavam a decorrer já nessa 
data (15 de julho, uma sexta-feira).

MAL-ESTAR ENTRE AUTARCAS 
SOCIALISTAS DO SUL DO 
DISTRITO 
Entretanto, o Jornal do Centro 
apurou que antes da mesma reunião 

da Federação Distrital do PS Viseu 
o autarca socialista de Santa Comba 
Dão, Leonel Gouveia terá alertado o 
coordenador Autárquico do PS, José 
Rui Cruz, para um alegado mal-estar 
entre alguns autarcas por causa 
dos elogios feitos ao presidente do 
Município de Nelas, Borges da Silva, 
considerado “um exemplo de boas 
práticas e dinâmicas na captação de 
novos investimentos, instalação de 
novas unidades industriais e criação 
de um elevado número de postos 
de trabalho”. Elogio este que terá 
causado “um clima de ciúmes” e 
algum desconforto entre os autarcas 
socialistas do sul do distrito, devido 
ao destaque que foi dado ao presi-
dente de Nelas, e que terá partido do 
próprio coordenador autárquico do 
PS para a zona sul do distrito. 
José Rui Cruz admite que esta defe-
rência foi feita num ambiente descon-
traído e em jeito de brincadeira “sem 
qualquer intenção de ferir susceptibi-
lidades, nem muito menos de retirar 
qualquer mérito ao bom trabalho 
desenvolvido por todos os autarcas 
socialistas, que dentro das suas limi-
tações herdadas de anteriores execu-
tivos do PSD, até têm realizado um 
excelente trabalho na recuperação e 
desenvolvimento sócio-económico 
dos seus  municípios”.
Certo é que o vice-presidente da 
Câmara de Mangualde, Joaquim 
Patrício não gostou do que ouviu do 
coordenador autárquico do PS do sul 

do distrito, por achar “discrimina-
tória” tal comparação. José Rui Cruz 
desvaloriza este episódio dizendo que 
“não estava referir-se a ninguém em 
concreto” e que o fez apenas de uma 
forma humorística e “sem qualquer 
intenção depreciativa em relação a 
ninguém”.
O mal estar resulta, segundo foi pos-
sível apurar, de uma alegada queixa 
do presidente Rogério Abrantes, de 
Carregal do Sal sobre uma “tentativa 
de aliciamento” do autarca, Borges 
da Silva, a empresários ali instalados, 
para investirem e se mudarem para 
Nelas.
Muito agastado com este comporta-
mento do seu homólogo de Nelas, o 
autarca de Carregal do Sal, Rogério 
Abrantes chegou mesmo a ponderar 
“o corte de relações institucionais 
entre os dois municípios”, situação 
que acabou por ser evitada face à 
intervenção mediadora por parte de 
alguns amigos em comum e também 
com responsabilidades autárquicas 
na mesma região.  
Já o presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, desvaloriza os 
“ciúmes” com quem quer que seja, 
mas admite que a empresa Azurme-
tal chegou a estar na iminência de se 
transferir para o município de Nelas. 
Acabou por não acontecer “porque 
também tínhamos terrenos dispo-
níveis para a sua ampliação junto à 
PSA-Peugeot/Citroën, que por sinal é 
o seu principal cliente”, lembrou. 

Rogério Abrandes, 
ponderou 
cortar relações 
institucionais com a 
Câmara de Nelas
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CONCERTO Cerca de quinze mil pessoas assisti-

ram, na noite de 24 de julho, ao concerto de Tony 

Carreira, na vizinha cidade de Mangualde. O espe-

táculo, que teve lugar no Largo Dr. Couto, foi pro-

movido por uma superfície comercial da cidade e  

pelo Município de Mangualde, culminando um dia 

de muitas atividades. No final do concerto, o edil 

mangualdense, João Azevedo manifestou a sua 

satisfação pela significativa presença de público e 

entregou algumas lembranças ao popular cantor. 
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HOJE

Exposição em 
Mangualde

É hoje inaugurada na Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre
Alves a exposição “Nascer do
Sol”, que estará patente até 31
de Agosto. O artista André
Costa recorreu ao graffiti
para criar a colecção. A ini-
ciativa conta com a organi-
zação da Câmara Municipal
de Mangualde e a entrada é
livre. 

FESTemVale 
em Nespereira 
de Cinfães

A partir de hoje e até ao pró-
ximo sábado, o Parque
Nossa Senhora de Lurdes,
em Nespereira de Cinfães,
acolhe a 3ª edição do FES-
TemVale, uma proposta dife-
rente que reúne o melhor do
trabalho artístico em estágio
com o dinamismo de um
festival de artes e o ambiente
de um retiro de desenvolvi-
mento pessoal.

Filarmónica 
inicia estágio

O II Estágio Orquestra de So-
pros da Filarmónica de São
João de Areias arranca hoje e
irá decorrer até quinta-feira.
O evento encerra com um
concerto na quinta-feira, pe-
las 21h30.

AMANHÃ

Apresentação 
da Feira do Vinho 
do Dão

A apresentação pública da
25.ª Feira do Vinho do Dão
realiza-se amanhã, pelas
10h30, nas instalações da Vi-
nícola de Nelas.

PRÓXIMOS DIAS

Festival da
Amizade

A 12.ª edição do Festival da
Amizade e Feira Sementes da
Terra de Sernancelhe arranca
quinta-feira e prolonga-se
até domingo, tendo este ano
como cabeça de cartaz o ar-

tista Mickael Carreira. Ana
Malhoa, Luís Filipe Reis e
Sons do Minho actuarão
também no palco do Festival
da Amizade. Este ano o
evento conhece um formato
mais compacto, mas man-
tém a aposta na componente
comercial com perto de uma
centena de expositores,
stands, tasquinhas, automó-
veis, artesanato, diversões,
sendo aguardada a visita de
milhares de pessoas durante
os dias de Festival.

Feiras da cidade
mudam de local

A Feira Nova e a Feira Velha
da cidade de S. Pedro do Sul
irão realizar-se a partir de
quinta-feira nas traseiras do
Pavilhão Municipal, na
Quinta do Marquês.

Festa reúne
sampedrenses

A festa Sampedrenses pelo
Mundo realiza-se na sexta-
feira, a partir das 19h00, em
Lenteiro do Rio, S. Pedro do
Sul, e conta com animação e
um lanche convívio.

Concerto na 
Torre Medieval 

Na sexta-feira, pelas 21h30, a
Torre Medieval de Gandufe,
em Espinho, Mangualde,
acolhe o concerto de Acor-
deão e Guitarra Portuguesa
intitulado ‘Carpe Vesperum’.
A iniciativa é promovida pela
Câmara de Mangualde e pela
Junta de Freguesia de Espi-
nho com o intuito de forne-
cer uma (re)descoberta e
uma (re)exploração do patri-
mónio. A interpretação é do
Grupo musical “Botões para
mim, cordas para ti”, com ac-
tuação de Filipa Costa e Rita
Costa.

Feira do Pão
na Marmeleira

A Feira do Pão realiza-se este
domingo no Centro Cultural
da Marmeleira, em Mortá-
gua. A abertura está marcada
para as 10h00 e pelas 14h00
haverá animação com o
grupo de concertinas " Sons
e Suadelas". 
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2 ENCONTRO DE PASTORES "DANIEL 
COUTO" 
Decorreu este domingo o 2° Encontro de Pastores "Daniel Couto" da Freguesia de 
Espinho, Mangualde que à semelhança do projeto que esteve na sua génese pretendia 
dar maior visibilidade à pastorícia e à transumância bem como aos desafios que se 
colocam à atividade da pastorícia. A principal novidade da edição deste ano foi a 
introdução da vertente relacionada com máquinas agrícolas. Nesse sentido, o encontro 
começou com um desfile de tratores pela freguesia e freguesias adjacentes — União 
de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato e Alcafache onde 
houve uma breve paragem para um repasto gentilmente oferecido pelo Presidente da 
Junta de Alcafache. A missa celebrada na Abadia de Espinho pelo Pároco João Zuzarte 
foi celebrada em honra dos pastores já falecidos. Seguiu-se o almoço oferecido pela 
Junta de Freguesia de Espinho a cerca de 60 pastores. Depois do almoço e já com a 
presença do Presidente da Câmara de Mangualde João Azevedo, e antes da gincana 
de tratores muito participada e apreciada, foi feita uma breve palestra dinamizada pelos 
agentes da G N R de sensibilização junto da comunidade rural sobre boas práticas e 
sobre a melhor forma de dar cumprimento à lei sugerindo as medidas de prevenção aos 
tratoristas e operadores de máquinas agrícolas. 
Integrado neste encontro de pastores, decorreu durante o período da tarde a primeira 
edição do Mercado de Espinho visando dar a conhecer, primordialmente, produtos 
produzidos na freguesia de Espinho. O mercado inclui, ainda, uma exposição de ovinos 
bem como de máquinas agrícolas. O mercado constitui uma oportunidade única para os 
produtores / vendedores apresentarem os seus produtos e criarem redes de contato 
que possam permitir o desenvolvimento das suas atividades económicas. Este mercado 
cativou pela simplicidade a singularidade. 

António Monteiro 
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HOMENAGEM À PROFESSORA AMÉLIA AUGUSTA 
COUTINHO 
No passado dia 24 de julho, um grupo composto 
por cerca de meia centena de antigos alunos da 
Professora Amélia Augusta Coutinho, prestaram-lhe 
singela homenagem. 
A homenagem, que contou com a presença  

do Presidente da Câmara de Mangualde, João 
Azevedo e do Presidente da Junta de Freguesia, 
Álvaro de Matos, aconteceu com a realização de 
um almoço convívio pelas 13 horas no salão da 
Casa do Povo de Santiago de Cassurrães e teve 

como objetivo agradecer a dedicação e o empenho 
que a homenageada sempre colocou no seu 
trabalho, tornando aqueles que ali se encontravam a 
homenageá-la em homens e mulheres melhores e 
mais cultos. 
Após o almoço foi cortado o bolo e entregue pequena 
lembrança para assinalar a efeméride. 
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FESTA DE FIM DE ANO DO INSTITUTO DE ARTES 
MUSICAIS DE MANGUALDE 
Realizou-se na tarde do passado dia 24 de julho 
no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, em Mangualde, a festa de fim de ano do 
Instituto de Artes Musicais de Mangualde. Alunos e 
professores cantaram e dançaram para uma plateia 
completamente cheia, mostrando assim a familiares  

e público em geral, tudo quanto aprenderam durante 
um ano letivo de trabalho e dedicação. Ballet, hip 
hop, dança contemporânea, bateria, viola, violino 
ou voz, são algumas das opções que os alunos 
podem encontrar no Instituto de Artes Musicais de 
Mangualde. 
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«ARRAIAL SÉNIOR» ASSINALOU DIA DOS AVÓS EM 
~GUALDE 
A Câmara Municipal de Mangualde assinalou mais 
uma vez o Dia dos Avós com uma iniciativa carregada 
de tradição e de animação. Os seniores mangualden-
ses tiveram a possibilidade de participar num «Arraial 
Sénior» no passado dia 26 de julho, no Monte Nossa 
Senhora do Castelo. Dirigido a todos os seniores e 
avós do concelho, este dia foi especial. Iniciou com 
a celebração de eucaristia pelas 11h00 seguida de 
urna bela tarde de convívio com troca de merendas e 
muita animação, onde teve ainda lugar a partilha do 
bolo dos avós. 
A celebração foi presidida pelo Rev° Pe. Nuno Aze-
vedo, estando também presentes os Rev°s Pe. Pedro, 
acompanhado dos Jovens Sem Fronteiras, Pe. João 
Zuzarte, o Diácono Nelson, de Cabo Verde e o diáco-
no permanente Manuel Vaz. Na homilia, o Pe. Nuno 
Azevedo salientou a importância e o papel dos avós 
na sociedade. Deixou-lhes palavras de conforto e con-
fiança dizendo-lhes o quão importantes eles e os seus 
ensinamentos são e, acima de tudo, que não devem 
nunca sentir-se um peso para os filhos, os netos ou 
para a sociedade, porque apesar da idade mais avan-
çada são eles quem transmite os ensinamentos mais 
nobres à gerações mais novas. 
Antes de terminar a celebração eucarística, o Pe. 
Nuno Azevedo, deixou ainda o no ar, como seria bo-
nito, e uma vez que o arciprestado é composto pelos 
concelhos de Mangualde, Nelas, Fornos de Algodres 
e Penalva do Castelo, juntar ali naquele espaço na  

Festa do dia dos avós, os avós de todos estes conce-
lhos. "Será muito trabalhoso, mas é possível", afirmou. 
A Câmara Municipal de Mangualde encara a 
celebração deste dia como uma festividade 
intergeracional, de convívio entre avós e netos, sendo 
assim uma forma de homenagem, de demonstração 
de carinho e apreço por todos os avós. Celebrar  

o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de 
vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não 
apenas nos livros, nem nas escolas, mas no convívio 
com as pessoas e com a própria natureza. 
João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde, 
agradeceu todo o trabalho que entidades, instituições, 
município, rede social, etc. têm realizado em prol dos 
séniores do concelho. Também os ensinamentos que 
os mais velhos transmitem às gerações mais novas e 
o respeito que os mais novos devem ter com os mais 
velhos, foi salientado pelo Presidente da Câmara. 
O Dia dos Avós comemora-se a 26 de julho, por ser o 
dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós 
de Jesus Cristo. 
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ARRAIAL SÉNIOR 

IDOSOS DO CONCELHO ESTIVERAM 
MAIS UMA VEZ REUNIDOS NUM 
ARRAIAL SÉNIOR QUE ASSINALOU O 
DIA DOS AVÓS 
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CONCURSO DE PESCA DE ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
DESPORTIVA DE SANTIAGO DE CASSURRÃES 
Como já é habitual há mais de uma década, foi A prova realizou-se das 9H00 às 12H00 nas "Lagoas do 
realizado pela Associação Cultural e Desportiva Sr. Lima", em Pinhanços. No final da prova teve lugar uni 
de Santiago de Cassurrães, mais um concurso de almoço convívio seguido da entrega de prémios com a 
Pesca. presença do Vice Presidente da Câmara de Mangualde, 
O evento deste ano teve lugar no passado dia 24 Joaquim Patrício e do Presidente da Junta de Freguesia 
de julho e contou com 46 participantes. de Santiago e Póvoa, Álvaro de Matos. 

Em conversa com o nosso jornal a organização 
salientou o decréscimo de participantes que se tem 
vindo a verificar, ficando um pouco aquém da centena 
que já se registou em anos anteriores. 

Serafim Tavares, gerente da empresa Ferraz & Alfredo, 
faz entrega de troféu oferecido pela mesma 
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AUTARQUIA 
MANGUALDENSE 
OFERECE ENTRADA 
GRATUITA 
NAS PISCINAS 
MUNICIPAIS NO DIA 
INTERNACIONAL DA 
JUVENTUDE 
No próximo dia 12 de agosto, a Câmara Municipal 
de Mangualde vai oferecer entrada gratuita na 
Piscina Municipal de Mangualde a todos os jovens 
entre os 12 e 30 anos. A iniciativa associa-se às 
comemorações do Dia Internacional da Juventude e é 
promovida em conjunto com o Instituto Português do 
Desporto e Juventude. 
Sob a temática 'O caminho para 2030: erradicar a 
pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável', a 
iniciativa pretende apostar em atividades desportivas, 
lúdicas, de sensibilização e pedagógicas, promovendo 
estilos e comportamentos de vida saudáveis. 
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PROCESSO DE 
CERTIFICAÇÃO 
SESSÃO DE 
ESCLARECIMENTO 
SOBRE 
BORDADO DE 
TIBALDINHO EM 
MANGUALDE 
ESTATUTO DO ARTESA() E UNIDADE PRODUTIVA 
TAMBÉM FORAM ABORDADOS 
A Câmara Municipal de Mangualde promoveu 
no passado dia 14 de julho, uma Sessão de 
Esclarecimento sobre o Processo de Certificação 
do Bordado de Tibaldinho. Assim, durante a tarde, 
foi explicado o processo de certificação da arte 
secular, bem como o estatuto de artesão e unidade 
produtiva. A iniciativa decorreu no Centro de Inovação 
e Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM). 
O presidente da autarquia, João Azevedo, deu início à 
sessão. 
A importância da Certificação do Bordado de 
Tibaldinho foi o primeiro ponto abordado por Fernanda 
Pereira, da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 
com base no Caderno de Especificações. De seguida, 
Fernando Gaspar, do Centro de Formação Profissional 
do Artesanato (CEARTE), explicou o Processo de 
Reconhecimento de Unidade Produtiva Artesanal. 
Através do Organismo de Certificação Adere-Minho, 
representado por Teresa Costa, foi esclarecida a 
Certificação de Produções Artesanais Tradicionais. 
Diana Barbosa, responsável de Controle da Adere-
Minho, expôs as etapas do processo de certificação 
do Bordado de Tibaldinho. No final houve um debate, 
com espaço para perguntas e respostas. 
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CONCERTO 'CARPE 
VESPERUM' NA TORRE 
MEDIEVAL DE GANDUFE 
No dia 5 de agosto, pelas 21h30, a Torre Medieval de 
Gandufe, em Espinho, Mangualde, acolhe o concedo 

de Acordeão e Guitarra Portuguesa intitulado `Carpe 

Vesperum'. A iniciativa é promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e pela Junta de Freguesia de 
Espinho com o intuito de fornecer uma (re)descoberta 

e uma (re)exploração do património. A interpretação 

musical fica a cargo do Grupo musical "Botões para 
mim, cordas para ti", com atuação de Filipa Costa e 
Rita Costa, 

Num concedo duo onde serão interpretados vários 

géneros musicais, Carpe Vesperum (expressão que 
significa 'Aproveite a Noite') convida todos a apro-
veitarem e a vivenciarem este momento, aliando a 

cultura ao património. Paralelamente será possível 

participar numa Prova de Vinhos do Dão e assistir a 
um Show Cooking. A entrada é gratuita. 
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15 MIL PESSOAS ASSISTIRAM AO GRANDE CONCERTO 
DE TONY CARREIRA. EM MANGUALDE 

No passado domingo, dia 24 de julho, cerca de 
15 mil pessoas participaram na Festa Continente 
e assistiram ao grande concerto de Tony Carreira. 
A iniciativa realizou-se no Largo Dr. Couto, numa 
organização da Câmara Municipal de Mangualde e 
do Continente. No concerto, o Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo, subiu ao 
palco e agradeceu ao artista a vinda a Mangualde 
e ao Continente a organização deste evento no 
concelho. 
Com um programa dedicado a toda a família, 
durante o dia foi possível participar em workshops, 
visitar o Mercado de Produtores, petiscar na 
zona de restauração a Tasca Portuguesa, assistir 
ao Showcooking do Chef Rodrigo Menezes e 
visitar várias exposições. Os mais novos tiveram a 
oportunidade de se divertir na Zona Kids. Atuações de 
bandas locais e muita animação figuraram também no 
programa. 
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TONY CARREIRA 

MAIS DE 15 MIL PESSOAS 
ASSISTIRAM AO CONCERTO DE TONY 
CARREIRA 
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INAUGURADAS OBRAS NA FREGUESIA DE 
SANTIAGO DE CASSURRÃES 
CEMITÉRIO DE SANTIAGO AMPLIADO E 
INAUGURADA RUA DO SANTO 
JOÃO AZEVEDO, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MANGUALDE, SUBLINHA "O 
ESFORÇO FINANCEIRO QUE A AUTARQUIA TEM 
VINDO A REALIZAR PARA TER CAPACIDADE DE 
INVESTIR EM OBRAS NAS VÁRIAS FREGUESIAS 
DO CONCELHO" 
Em Santiago de Cassurrães, Mangualde, foram 
inauguradas duas intervenções: na Rua do Santo 
e no Cemitério. O Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, que esteve presente 
nos dois momentos, sublinhou a importância «da 
cooperação e do trabalho em parceria entre a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, ao abrigo 
dos contratos interadministrativos de delegação de 
competências e protocolos de colaboração com as 
juntas de freguesia do concelho». Reforçou ainda «o 
esforço financeiro que a autarquia tem vindo a realizar 
para ter capacidade de investir em obras nas várias 
freguesias do concelho», mais ainda «quando falamos 
de obras há muito esperadas pelas populações e 
pelas juntas de freguesia». «É, sem dúvida um esforço 
na gestão financeira da Câmara, mas que acresce 
qualidade de vida aos mangualdenses e é, por isso, 
para continuar». 
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTIAGO  

DE CASSURRÃES E HOMENAGEM A ANTIGOS 
COMBATENTES 
A intervenção realizada pela Câmara Municipal de 
Mangualde, em articulação com a Junta de Freguesia 
de Santiago de Cassurrães, visou essencialmente a 
ampliação do Cemitério, que já era redutor e carecia 
deste melhoramento há vários anos. Durante a 
cerimónia de inauguração foi depositada uma coroa 
de flores no monumento que homenageia os antigos 
combatentes. 
RUA DO SANTO 
Esta intervenção, que representa um investimento 
municipal de cerca de 55 mil euros, foi levada 
a cabo pela Câmara Municipal de Mangualde, 
mais uma vez em articulação com a Junta de 
Freguesia. Os trabalhos incidiram essencialmente no 
calcetamento da artéria, uma via localizada no eixo 
central da povoação, que há muito esperava por este 
melhoramento. 
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CICLISTAS DE TODO O 
PAÍS PEDALARAM EM 
MANGUALDE 
PROVA DE RESISTÊNCIA EM BTT E PASSEIO GAS-
TRONÓMICO PROMOVERAM AS FREGUESIAS 
DE MANGUALDE, AS SUAS GENTES E A FORMA 
HUMILDE E HOSPITALEIRA DE RECEBER QUEM 
OS VISITA 
No passado fim de semana, 16 e 17 de julho, 
Mangualde acolheu o evento de ciclismo BIKE 'N 
ROLL. Inserida nas comemorações dos 30 anos 
da elevação de Mangualde a cidade, a iniciativa 
organizada pelo Azuribike Mangualde Team, contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 180 
atletas, provenientes de várias localidades do País,  

participaram numa prova de resistência em 
BTT e num passeio gastronómico. 
Assim, no sábado, realizou-se a prova de 
resistência em BTT, com a duração de 03h30, 
que teve como "palco" as instalações da Live 
Beach — Praia Artificial de Mangualde e como 
"pano de fundo" o Monte Senhora do Castelo. 
No domingo, foi possível participar num 
passeio gastronómico, onde os participantes 
tiveram a oportunidade de degustar e 
saborear produtos regionais. Durante o 
passeio, foram visitados monumentos pré-
históricos (Anta dos Padrões e Anta da 
Cunha Baixa), um monumento termal romano 
(Citânia da Raposeira) e deslumbrado o 
património paisagístico das vinhas do Dão 
das aldeias de Mesquitela, Mourilhe e Cunha 
Baixa. A iniciativa permitiu promover as 
freguesias de Mangualde, as suas gentes e a 
forma humilde e hospitaleira de receber quem 
os visita. 
MANGUALDENSE ANTÓNIO JORGE 
MARQUES CAMPEÃO REGIONAL XCM DA 
ARCV 
Paralelamente decorreu o campeonato 
regional da ARCV - Associação Regional de 
Ciclismo de Viseu, onde o clube Azuribike 
Mangualde Team se fez representar por 
vários atletas, tendo-se sagrado Campeão 
Regional, na categoria Master 50, o atleta 
mangualdense António Jorge Marques. 
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAVARES DISPÕE DE 
VIATURA DE COMBATE A INCÊNDIOS 
Foi apresentada à população ao fim do passado dia 
20 no largo do Outeiro em Chãs de Tavares, a nova 
viatura de combate a incêndios adquirida pela União 
de Freguesias de Tavares. 
Na presença do Presidente da Câmara de Mangualde, 
João Azevedo, do Presidente da Junta de Freguesia, 
Alexandre Constantino e muitos outros fregueses ali 
presentes a viatura foi benzida pelo Rev° Pe Cunha. 
Após a bênção da viatura, Alexandre Constantino 
usou da palavra, começando por agradecer a 
presença de todos naquele momento tão importante 
para a Freguesia. 
Esta viatura era algo há muito tempo ansiado para a 
freguesia e resulta do trabalho e transparência com 
que o presidente da Junta tem conduzido os destinos 
da Freguesia. 
Este carro de combate a incêndios foi adquirido 
pela Junta de Freguesia há já algum tempo, aos 
Bombeiros Voluntários de Valongo, que numa 
negociação inicial pediram 8.500 euros pela viatura e 
após várias negociações, acabou por ter um custo de 
6000 euros. 

Esta viatura é uma mais valia que aparentemente 
pode parecer inútil, mas será muito necessária em 
caso de incêndio. "Podemos não ter nada, não ter 
floresta nossa, mas a seguir ao mato vêm as casas, 
portanto esta viatura é para segurança de todos", 
salientou Alexandre Constantino. 
Seguidamente também o Presidente da Câmara, João 
Azevedo usou da palavra, agradecendo a presença de 
todos e mostrando a sua satisfação por se encontrar 
na freguesia devido a tão nobre motivo. Salientou o 
ótimo e eficaz trabalho que a Junta de Freguesia e 
o seu Presidente têm vindo a desempenhar, sendo 
disso exemplo esta carro de combate que vai tornar 
o ataque aos incêndios mais eficaz e rápido. João 
Azevedo salientou mesmo, que "não nos podemos 
esquecer que Mangualde registou um dos maiores 
incêndios verificados no país no ano passado não só 
nesta zona do concelho, mas também em Mangualde 
com um incêndio urbano que colocou em perigo 150 
casas". 
João Azevedo aproveitou ainda a ocasião, para ali 
referir que em breve irá voltar a funcionar em Chãs 
de Tavares uma estação dos CTT, bem como, está 
também projetado para Chãs de Tavares e Fornos de 
Maceira Dão um espaço do cidadão, que virá permitir 
uma melhor acessibilidade às pessoas evitando o 
terem que se deslocar à sede do concelho para 
resolução de várias questões. 
"Com estas iniciativas acredito que estamos a 
combater aquilo que mais preocupa, que é a saída das 
pessoas do território. Podemos ter tudo, mas se não 
tivermos pessoas isso não conta para nada", concluiu 
o Presidente da Câmara. 
A finalizar o momento, foi feita uma demonstração do 
funcionamento da nova viatura e seguidamente todos 
foram convidados a fazer um brinde ao momento. 

Após a compra, outras despesas inerentes se 
vão mostrando, mas a boa vontade das gentes da 
freguesia de Tavares tem estado sempre presente e, 
como refere Alexandre Constantino "a Junta somos 
nós todos". Houve quem desse dinheiro, tinta para 
pintar, trabalho, já há quem se tenha comprometido 
como voluntário e assim se tem conseguido. 
As obras são de extrema importância, mas a 
segurança da população é também muito importante. 
De qualquer forma, a União de Freguesias de Tavares 
tem feito tudo quanto está ao seu alcance, apesar 
do orçamento de que dispõe e das contas que vêm 
de trás e há que liquidar. Referiu o presidente da 
Junta "para que tudo não ficasse parado assinamos 
um acordo esta semana onde vamos pagar cerca 
de 60000 euros nos próximos anos. Não podemos 
esquecer que já pagamos 70000 euros. É muito 
dinheiro para uma junta que tem um orçamento de 
80000 euros por ano". 
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VIATURA DE COMBATE A 
INCÊNDIOS 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAVARES 
ADQUIRIU VIATURA DE COMBATE 
A INCÊNDIOS PARA RESPOSTA 
IMEDIATA 

A viatura foi adquirida aos Bombeiros Voluntários 
de Valongo por 6000 euros e encontra-se agora 
ao dispor da União de Freguesias de Tavares, 
garantindo assim uma maior segurança aos 
fregueses desta freguesia 
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MANGUALDE A autarquia de
Mangualde efectuou a primeira
candidatura do seu Plano Es-
tratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) ao Portugal
2020, que prevê a requalifica-
ção do Espaço Público do
Bairro do Modorno.

O investimento estimado em
400 mil euros irá requalificar
infra-estruturas, melhorar a pa-
vimentação existente, aumen-
tar a eficiência energética na ilu-
minação pública e permitirá a
alavancagem do investimento
privado.

O investimento com execu-
ção para 2016 encontra-se em
fase concursal e faz parte do pa-
cote financeiro de cinco mi-
lhões de euros inscritos no
PEDU de Mangualde e nego-
ciado com a Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento
Regional para a regeneração ur-
bana.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, «está dado o primeiro
passo para o início do que será
o maior investimento público
das últimas décadas no conce-

lho, colocando Mangualde no
pelotão da frente das cidades
com regeneração urbana».

O edil afirma ainda que «a au-
tarquia de Mangualde e os ser-
viços técnicos têm feito um tra-
balho extraordinário na agiliza-
ção dos procedimentos técnicos
para que o investimento nego-
ciado no PEDU se traduza em
obra. A requalificação do Bairro
do Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convicta-
mente que temos mais candi-
daturas na forja e que serão sub-
metidas muito brevemente».

O edil mangualdense acres-
centa ainda que «o trabalho que
tem sido feito não se restringe
apenas à regeneração urbana».
«Estamos atentos a todas as li-
nhas de financiamento do Por-
tugal 2020 e temos candidatu-
ras já efectuadas para investi-
mento em novas ETAR, na me-
lhoria da rede de abastecimento
de águas, na intervenção flores-
tal, na mobilidade e também a
preparar candidaturas para efi-
ciência energética e no âmbito
do acordado no Pacto de De-
senvolvimento Territorial com
a CIM Viseu Dão Lafões», su-
blinha o autarca. A requalifica-
ção do Bairro do Modorno terá
uma comparticipação dos fun-
dos comunitários de 85% do
valor do investimento.|

Autarquia investe 400 mil
euros para recuperar bairro
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400 mil euros para 
Bairro do Modorno
Mangualde Autarquia apresentou primeira candidatura
aos fundos comunitários no âmbito do seu Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano
A autarquia de Mangualde
efectuou na passada sexta-
feira a primeira candidatura do
seu Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano
(PEDU) ao Portugal 2020, que
prevê a requalificação do Es-
paço Público do Bairro do Mo-
dorno. 

O investimento estimado em
400 mil euros irá requalificar
infra-estruturas, melhorar a
pavimentação existente, au-
mentar a eficiência energética
na iluminação pública e per-
mitirá a alavancagem do in-
vestimento privado.

O investimento com execu-
ção para 2016 encontra-se em
fase concursal e faz parte do
pacote financeiro de cinco mi-
lhões de euros inscritos no
PEDU de Mangualde e nego-
ciado com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional para a rege-
neração urbana.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, “está dado o primeiro
passo para o início do que será
o maior investimento público
das últimas décadas no con-
celho, colocando Mangualde
no pelotão da frente das cida-
des com regeneração urbana”. 

O edil afirma ainda que “a
autarquia de Mangualde e os
serviços técnicos têm feito um
trabalho extraordinário na agi-
lização dos procedimentos téc-
nicos para que o investimento
negociado no PEDU se traduza
em obra. A requalificação do
Bairro do Modorno é a pri-
meira etapa, mas posso afir-
mar convictamente que temos
mais candidaturas na forja e
que serão submetidas muito
brevemente”.

O edil mangualdense acres-
centa ainda que “o trabalho
que tem sido feito não se res-
tringe apenas à regeneração
urbana”. 

“Estamos atentos a todas as
linhas de financiamento do
Portugal 2020 e temos candi-
daturas já efectuadas para in-
vestimento em novas ETAR, na
melhoria da rede de abasteci-
mento de águas, na interven-
ção florestal, na mobilidade e
também a preparar candida-
turas para eficiência energética
e no âmbito do acordado no
Pacto de Desenvolvimento
Territorial com a CIM Viseu
Dão Lafões”, sublinha o au-
tarca.

A requalificação do Bairro do
Modorno terá uma comparti-
cipação dos fundos comuni-
tários de 85% do valor do in-
vestimento. |

Autarquia pretende investir cinco milhões de euros na regeneração urbana
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Autarquia investe
400 mil euros para
recuperar bairro
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Concerto na 
Torre Medieval 

Na sexta-feira, pelas 21h30, a
Torre Medieval de Gandufe,
em Espinho, Mangualde,
acolhe o concerto de Acor-
deão e Guitarra Portuguesa
intitulado ‘Carpe Vesperum’.
A iniciativa é promovida pela
Câmara de Mangualde e pela
Junta de Freguesia de Espi-
nho com o intuito de forne-
cer uma (re)descoberta do
património. A interpretação é
do Grupo “Botões para mim,
cordas para ti”, com Filipa
Costa e Rita Costa.
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Entrada gratuita na Piscina Municipal de Mangualde aos jovens dos 12 aos 30 anos
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  1 de Agosto de 2016
148 Views
 
Dia Internacional da Juventude
 
No próximo dia 12 de agosto, a Câmara Municipal de Mangualde vai oferecer entrada gratuita na
Piscina Municipal de Mangualde a todos os jovens entre os 12 e 30 anos. A iniciativa associa-se às
comemorações do Dia Internacional da Juventude e é promovida em conjunto com o Instituto
Português do Desporto e Juventude.
 
Sob a temática 'O caminho para 2030: erradicar a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável',
a iniciativa pretende apostar em atividades desportivas, lúdicas, de sensibilização e pedagógicas,
promovendo estilos e comportamentos de vida saudáveis.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde apresentou candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020
 
Posted by:  Antonio Pacheco
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A autarquia de Mangualde efetuou na passada sexta-feira, dia 29 de julho, a primeira candidatura do
seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020 (PEDU). A requalificação do Espaço
Público do Bairro do Modorno será assim o primeiro grande investimento na Regeneração Urbana de
Mangualde. O investimento estimado em 400 mil euros irá requalificar infraestruturas, melhorar a
pavimentação existente, aumentar a eficiência energética na iluminação pública e permitirá a
alavancagem do investimento privado.
 
O investimento com execução para 2106 está neste momento em fase concursal e faz parte do pacote
financeiro de 5 milhões de euros inscritos no PEDU de Mangualde e negociado com a CCDR para a
Regeneração Urbana.
 
"(.) SERÁ O MAIOR INVESTIMENTO PÚBLICO DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NO CONCELHO COLOCANDO
MANGUALDE NO PELOTÃO DA FRENTE DAS CIDADES COM REGENERAÇÃO URBANA"
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "está dado o primeiro passo para
o início do que será o maior investimento público das últimas décadas no concelho colocando
Mangualde no pelotão da frente das cidades com regeneração urbana". João Azevedo afirma ainda que
"a autarquia de Mangualde e os serviços técnicos têm feito um trabalho extraordinário na agilização
dos procedimentos técnicos para que o investimento negociado no PEDU com a CCDR se traduza em
obra. A requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa, mas posso afirmar convictamente que
temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito brevemente."
 
"(.)CANDIDATURAS JÁ EFETUADAS PARA INVESTIMENTO EM NOVAS ETAR'S, NA MELHORIA DA REDE
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, NA INTERVENÇÃO FLORESTAL, NA MOBILIDADE (.)"
 
O edil mangualdense acrescenta ainda que "o trabalho que tem sido feito não se restringe apenas à
regeneração urbana. Estamos atentos a todas as linhas de financiamento do Portugal 2020 e temos
candidaturas já efetuadas para investimento em novas ETAR'S, na melhoria da rede de abastecimento
de águas, na intervenção florestal, na mobilidade e também a preparar candidaturas para eficiência
energética e no âmbito do acordado no Pacto de Desenvolvimento Territorial com a CIM Viseu Dão
Lafões.
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A requalificação do Bairro do Modorno terá uma comparticipação dos fundos comunitários de 85% do
valor do investimento.
 
2 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE. INVESTIMENTO 

400 mil euros 
para bairro 
e  A autarquia de Mangualde 
anunciou a requalificação do 
espaço público do bairro do 
Modorno como o primeiro 
grande investimento na Re-
generação Urbana de Man - 
gualde. O investimento esti-
mado em 400 mil euros irá 
requalificar infraestruturas e 
melhorar a pavimentação. • 
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HOJE

Reunião 
de Câmara 
em Resende

O executivo da Câmara Mu-
nicipal de Resende reúne, pe-
las 10h30, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Conce-
lho.

Festas em honra
de São Domingos

A Festa em Honra de São
Domingos realiza-se na loca-
lidade de Fontelo, Armamar,
a partir de hoje e até
sábado. A abertura está mar-
cada para as 7h00 e no pri-
meiro dia actuam os Ivason.

Sessão de 
divulgação

Pelas 15h00, o Salão Nobre
da Câmara Municipal de
Carregal do Sal acolhe uma
sessão de divulgação sobre o
programa LEADER. 

FESTemVale 
em Nespereira 

Até ao próximo sábado, o
Parque Nossa Senhora de
Lurdes, em Nespereira de
Cinfães, acolhe a 3ª edição
do FESTemVale, uma pro-
posta diferente que reúne o
melhor do trabalho artístico
em estágio com o dina-
mismo de um festival de ar-
tes e o ambiente de um retiro
de desenvolvimento pessoal.

Filarmónica 
inicia estágio em
S. João de Areias

O II Estágio Orquestra de So-
pros da Filarmónica de São
João de Areias irá decorrer
até amanhã. O evento en-
cerra com um concerto
amanhã, pelas 21h30.

AMANHÃ

Festival da
Amizade

A 12.ª edição do Festival da
Amizade e Feira Sementes
da Terra de Sernancelhe ar-
ranca amanhã e prolonga-se
até domingo, tendo este ano
como cabeça de cartaz o ar-
tista Mickael Carreira. Ana
Malhoa, Luís Filipe Reis e
Sons do Minho actuarão
também no palco do Festi-
val da Amizade. Este ano o
evento conhece um formato
mais compacto, mas man-
tém a aposta na compo-
nente comercial com perto
de uma centena de exposi-
tores, stands, tasquinhas, au-
tomóveis, artesanato,
diversões, sendo aguardada
a visita de milhares de pes-
soas.

Feiras da cidade
de S. Pedro do Sul
mudam de local

A Feira Nova e a Feira Velha
da cidade de S. Pedro do Sul
irão realizar-se a partir de
amanhã nas traseiras do Pa-

vilhão Municipal, na Quinta
do Marquês.

PRÓXIMOS DIAS

Festa reúne
sampedrenses

A festa Sampedrenses pelo
Mundo realiza-se na sexta-
feira, a partir das 19h00, em
Lenteiro do Rio, S. Pedro do
Sul, e conta com animação e
um lanche convívio.

Concerto na 
Torre Medieval 

Na sexta-feira, pelas 21h30, a
Torre Medieval de Gandufe,
em Espinho, Mangualde,
acolhe o concerto de Acor-
deão e Guitarra Portuguesa
intitulado ‘Carpe Vesperum’.
A iniciativa é promovida
pela Câmara de Mangualde
e pela Junta de Freguesia de
Espinho com o intuito de
fornecer uma (re)descoberta
do património. A interpreta-
ção é do Grupo “Botões
para mim, cordas para ti”,
com Filipa Costa e Rita
Costa.

Feira do Pão
na Marmeleira

A Feira do Pão realiza-se este
domingo no Centro Cultural
da Marmeleira, em Mortá-
gua. A abertura está marcada
para as 10h00 e pelas 14h00
haverá animação com o
grupo de concertinas " Sons
e Suadelas". 
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Fernando Barros, bom-
beiro de 66 anos, que 
deixou o corpo activo, foi
recebido ontem em Man-
gualde, de onde partiu na
semana passada com o ob-
jectivo de visitar 33 quar-
téis de bombeiros de todo
o distrito para homenagear
todos os bombeiros e bom-
beiras falecidos em serviço.
À chegada a Mangualde e
depois de percorridos
cerca de 500 quilómetros
de bicicleta, foi recebido
pelo presidente da Câmara
de Mangualde, João Aze-
vedo, direcção e corpo ac-
tivo dos bombeiros. FOTO: DR

Bombeiro concluiu visita aos quartéis da região
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Espinho recebeu Encontro 
de Pastores “Daniel Couto”

MANGUALDE No domingo
passado, a freguesia de Espinho,
em Mangualde, recebeu a se-
gunda edição do Encontro de
Pastores “Daniel Couto”, que
pretende dar maior visibilidade
à pastorícia e à transumância
bem como aos desafios que se
colocam à actividade da pasto-
rícia. A principal novidade da
edição deste ano foi a introdu-
ção da vertente relacionada
com máquinas agrícolas. Nesse
sentido, o encontro começou
com um desfile de tractores pela

freguesia e freguesias adjacen-
tes. A missa celebrada na Abadia
de Espinho pelo pároco João
Zuzarte foi celebrada em honra
dos pastores já falecidos. Se-
guiu-se o almoço oferecido pela
Junta de Freguesia de Espinho
a cerca de 60 pastores. Depois
do almoço e já com a presença
do presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, e an-
tes da gincana de tractores
muito participada e apreciada,
foi feita uma breve palestra di-
namizada pelos agentes da

GNR, de sensibilização junto da
comunidade rural sobre boas
práticas e sobre a melhor forma
de dar cumprimento à lei, su-
gerindo as medidas de preven-
ção aos tractoristas e operado-
res de máquinas agrícolas. 

Integrado no encontro, decor-
reu durante o período da tarde
a primeira edição do Mercado
de Espinho, dando a conhecer
produtos produzidos na fre-
guesia. O mercado incluiu uma
exposição de ovinos e de má-
quinas agrícolas.|
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Abriram os CTT na sede da União de Freguesias de Tavares
 
Posted by:  Antonio Pacheco
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10 Views
 
Abriram ao público, desde dia 1 de agosto, os vários serviços disponibilizados dos CTT na sede da
União de Freguesias de Tavares. Para assinalar o momento esteve presente no local o presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, Vereador do Município de Mangualde, Rui Arderiús, e
o Presidente da União de Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino.
 
Os serviços ao dispor da população são: correio e encomendas; correio azul, correio registado; correio
internacional; aceitação correio contratual; envio encomendas, serviços de apoio á receção de correio;
entrega de avisados; venda de selos; venda de pré-pagos; envio vales; pagamento de vales;
pagamento de serviços, colecionismo; e bilheteira.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Paredes que falam da História. de Mangualde
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Paredes que falam da História. de Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  3 de Agosto de 2016
30 Views
 
Paredes que falam da História. é o tema em destaque na campanha  Mangualde, o nosso património!
do mês de agosto. A iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde tem como objetivo continuar a
aproximar a população do património mangualdense, dando a conhecer o vasto património do
concelho.
 
Paredes que falam da História.
 
A mensagem da fotografia ilustra bem o período do "Verão Quente" de 1975. Por todo o país a
propaganda no contexto da Revolução do 25 de Abril do ano anterior assumia várias posições
ideológicas e era perpetrada de diversas maneiras. A escrita nas paredes, a colagem de cartazes eram
algumas dessas formas e muito frequentes, invadindo as cidades e as aldeias, mesmo as mais
recônditas.
 
Paredes pintadas com vozes de ordem e outros dizeres são, hoje, verdadeiros documentos históricos.
Testemunham uma vivência histórica já passada. A singularidade, alguma raridade e o tempo
conferem-lhes a categoria de bens do património cultural. A sua preservação (manutenção) ou o seu
desaparecimento (com pintura nova a cobri-las) é da responsabilidade e da vontade dos proprietários
dos imóveis, naturalmente!
 
A parede que mostramos foi pintada em duas noites distintas e retrata dois posicionamentos também
divergentes: existia a inscrição da sigla do PCP, feita por um determinado grupo e, em reação, surge a
frase que se lê, aproveitando inclusivamente aquela sigla para escrever a palavra porcos. CUN é o que
restou de CUNHAL, devido à intervenção de reconstrução do edifício contíguo.
 
Um testemunho cultural numa parede de Abrunhosa do Mato, no concelho de Mangualde.
 
António Tavares
 
Gestão e Programação do Património Cultural
 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
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consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
 
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos dois anos. Em 2015,
a comunidade teve oportunidade de conhecer melhor alguns pedaços de património que fazem história
no nosso concelho: Igreja de São Tomé de Cunha Baixa, o Fontenário dos Seabra Beltrões, em
Cassurrães, o Penedo da Cruz, em Póvoa de Cervães, Vila Cova de Tavares.1663, a Capela dos Cabral
Pinto - Cassurrães, a Ponta da Barca, a Igreja de Santiago de Cassurrães, as Sepulturas medievais de
Maceira Dão e a  Nossa Senhora do Monte, ou da Cabeça - Sítio primitivo do Mosteiro de Maceira Dão?
, as Casas de Lobelhe, a Casa da Quinta de Santo António - Fornos de Maceira Dão e a Igreja de São
João da Fresta. No mês de maio destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro de Baixo e de Cima
e Picota: tecnologia antiga e no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova de Espinho.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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GASTRONOMIA A Junta de
Freguesia de Abrunhosa-a-Ve-
lha, no concelho de Man-
gualde, divulga a gastronomia
tradicional do concelho com
mais um Encontro Gastronó-
mico Amador de Abrunhosa-
-a-Velha. A terceira edição rea-
liza-se no dia 13 deste mês, a
partir das 17h00, e tem como
objectivo promover a região e
a gastronomia local.

Sopa de barbo (chef João
Tomé), rojões de porco preto
com batata cozida (chef Gon-
çalves), massa à lavrador
(chef Constantino), trutas em
molho de escabeche com
broa (chef Moreira) e pão de
milho, centeio e bolas de
chouriço no forno a lenha
(chef Américo), farão as delí-
cias de todos os presentes. A

entrada tem o custo simbó-
lico de cinco euros e permitirá
aos visitantes provar os vários
“pratos” apresentados, bem
como desfrutar de muita ani-
mação.

A iniciativa, promovida pela
Junta de Freguesia de Abru-
nhosa-a-Velha, conta com a
colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, do
Grupo Desportivo e Recreativo
de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cul-
tural de Abrunhosa-a-Velha, do
Estrela do Mondego Futebol
Club, do Centro Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, do Ran-
cho de Carnaval da freguesia
de Abrunhosa-a-Velha, das
Marchas dos Santos Populares
de Abrunhosa-a-Velha e do
Hotel Mira Serra.|

Iguarias da cozinha 
popular em Mangualde

Encontro Gastronómico Amador realiza-se no dia 13 deste mês
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GASTRONOMIA A Junta de
Freguesia de Abrunhosa-a- Ve-
lha, no concelho de Man-
gualde, divulga a gastronomia
tradicional do concelho com
mais um Encontro Gastronó-
mico Amador de Abrunhosa-
a- Velha. A terceira edição rea-
liza-se no dia 13 deste mês, a
partir das 17h00, e tem como
objectivo promover a região e
a gastronomia local.

Sopa de barbo (chef João
Tomé), rojões de porco preto
com batata cozida (chef Gon-
çalves), massa à lavrador (chef
Constantino), trutas em molho
de escabeche com broa (chef
Moreira) e pão de milho, cen-
teio e bolas de chouriço no
forno a lenha (chef Américo),
farão as delícias de todos os
presentes. 

A entrada tem o custo sim-
bólico de cinco euros e permi-
tirá aos visitantes provar os vá-
rios 'pratos' apresentados, bem
como desfrutar de muita ani-
mação.

A iniciativa, promovida pela
Junta de Freguesia de Abru-
nhosa-a-Velha, conta com a
colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, do
Grupo Desportivo e Recreativo
de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cul-
tural de Abrunhosa-a-Velha, do
Estrela do Mondego Futebol
Clube, do Centro Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, do Racho
de Carnaval da freguesia de
Abrunhosa-a-Velha, das Mar-
chas dos Santos Populares de
Abrunhosa-a-Velha e do Hotel
Mira Serra.|

Iguarias da cozinha 
popular para saborear 
em Mangualde

Página 65



A66

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 16,45 x 15,10 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 65557954 04-08-2016

Iguarias da cozinha 
popular para saborear 
em Mangualde
Evento Terceira edição do Encontro Gastronómico Amador 
realiza-se no próximo dia 13 em Abrunhosa-a-Velha
A Junta de Freguesia de Abru-
nhosa-a-Velha, no concelho de
Mangualde, divulga a gastro-
nomia tradicional do concelho
com mais um Encontro Gas-
tronómico Amador de Abru-
nhosa-a-Velha. A terceira edi-
ção realiza-se no dia 13 deste
mês, a partir das 17h00, e tem
como objectivo promover a re-
gião e a gastronomia local.

Sopa de barbo (chef João
Tomé), rojões de porco preto
com batata cozida (chef Gon-
çalves), massa à lavrador (chef
Constantino), trutas em molho
de escabeche com broa (chef
Moreira) e pão de milho, cen-
teio e bolas de chouriço no
forno a lenha (chef Américo),
farão as delícias de todos os
presentes. A entrada tem o

custo simbólico de cinco euros
e permitirá aos visitantes pro-
var os vários “pratos” apresen-
tados, bem como desfrutar de
muita animação.

A iniciativa, promovida pela
Junta de Freguesia de Abru-
nhosa-a-Velha, conta com a
colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, do
Grupo Desportivo e Recrea-
tivo de Vila Mendo de Tavares,
da Associação Humanitária e
Cultural de Abrunhosa-a-Ve-
lha, do Estrela do Mondego
Futebol Club, do Centro Paro-
quial de Abrunhosa-a-Velha,
do Racho de Carnaval da fre-
guesia de Abrunhosa-a-Velha,
das Marchas dos Santos Po-
pulares de Abrunhosa-a-Velha
e do Hotel Mira Serra. |Cozinheiros amadores mostram os seus dotes culinários

DR
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“Chefs” amadores
dão a provar
sabores populares
Mangualde | P8
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Concerto na 
Torre Medieval 

Pelas 21h30, a Torre Medie-
val de Gandufe, em Espi-
nho, Mangualde, acolhe o
concerto de Acordeão e
Guitarra Portuguesa intitu-
lado ‘Carpe Vesperum’. A
iniciativa é promovida pela
Câmara de Mangualde e
pela Junta de Freguesia de
Espinho com o intuito de
fornecer uma (re)desco-
berta do património. A in-
terpretação é do Grupo
“Botões para mim, cordas
para ti”, com Filipa Costa e
Rita Costa.

Página 68



A69

Página 69



Página 70



A71

Página 71



A72

Página 72



Página 73



A74

Página 74



Página 75



A76

III Encontro Gastronómico Amador de Abrunhosa-a-Velha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-08-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=20393

 
III Encontro Gastronómico Amador de Abrunhosa-a-Velha
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  4 de Agosto de 2016
14 Views
 
A Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha divulga a gastronomia tradicional do concelho com mais
um Encontro Gastronómico Amador de Abrunhosa-a-Velha. A terceira edição realiza-se no dia 13 de
agosto (sábado), a partir das 17h00, e tem como objetivo promover a região e a gastronomia local.
 
Sopa de barbo (Chef João Tomé), rojões de porco preto com batata cozida (Chef Gonçalves), massa à
lavrador (Chef Constantino), trutas em molho de escabeche com broa (Chef Moreira) e pão milho,
centeio e bolas de chouriço no forno a lenha (Chef Américo), farão as delícias de todos os presentes. A
entrada tem o custo simbólico de cinco euros e permitirá aos visitantes provar os vários "pratos"
apresentados, bem como desfrutar de muita animação.
 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha, conta 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,
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e do Hotel Mira Serra.
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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CONCERTO 'CARPE VESPERUM' 

NA TORRE MEDIEVAL DE GANDUFE 

No dia 5 de agosto, pelas 21h30, a Torre Medieval de Gandufe, em Espinho, Mangualde, 

acolhe o concerto de Acordeão e Guitarra Portuguesa intitulado 'Carpe Vesperum'. A inicia-

tiva é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Junta de Freguesia de Espinho 

com o intuito de fornecer uma (re)descoberta e uma (re)exploração do património. A inter-

pretação musical fica a cargo do Grupo musical "Botões para mim, cordas para ti", com at-

uação de Filipa Costa e Rita Costa. 

Num concerto duo onde serão interpretados vários géneros musicais, Carpe Vesperum (ex-

pressão que significa 'Aproveite a Noite') convida todos a aproveitarem e a vivenciarem este 

momento, aliando a cultura ao património. Paralelamente será possível participar numa 

Prova de Vinhos do Dão e assistir a um Show Cooking. A entrada é gratuita. 
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PAREDES QUE FALAM DA HISTÓRIA... 

Paredes que falam da História... é o tema em destaque na campanha «Mangualde, o nosso 
património!» do mês de agosto. A iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde tem como objetivo con-
tinuar a aproximar a população do património mangualdense, dando a conhecer o vasto património do 
concelho. 

Paredes que falam da História... 
A mensagem da fotografia ilustra bem o período do "Verão Quente" de 1975. Por todo o país a prop-

aganda no contexto da Revolução do 25 de Abril do ano anterior assumia várias posições ideológicas e 
era perpetrada de diversas maneiras. A escrita nas paredes, a colagem de cartazes eram algumas dessas 
formas e muito frequentes, invadindo as cidades e as aldeias, mesmo as mais recônditas. 

Paredes pintadas com vozes de ordem e outros dizeres são, hoje, verdadeiros documentos históricos. 
Testemunham uma vivência histórica já passada. A singularidade, alguma raridade e o tempo conferem-
lhes a categoria de bens do património cultural. A sua preservação (manutenção) ou o seu desapareci-
mento (com pintura nova a cobri-las) é da responsabilidade e da vontade dos proprietários dos imóveis, 
naturalmente! 

A parede que mostramos foi pintada em duas noites distintas e retrata dois posicionamentos também 
divergentes: existia a inscrição da sigla do PCP, feita por um determinado grupo e, em reação, surge a 
frase que se lê, aproveitando inclusivamente aquela sigla para escrever a palavra porcos. CUN é o que 
restou de CUNHAL, devido à intervenção de reconstrução do edifício contíguo. 

Um testemunho cultural numa parede de Abrunhosa do Mato, no concelho de Mangualde. 
António Tavares 

Gestão e Programação do Património Cultural 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho. 

Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o 
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado con-
soante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e religiosos, 
bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a distingue das 
restantes. 

Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos dois anos. Em 2015, 
a comunidade teve oportunidade de conhecer melhor alguns pedaços de património que fazem história 
no nosso concelho: Igreja de São Tomé de Cunha Baixa, o Fontenário dos Seabra Beltrões, em Cassurrães, 
o Penedo da Cruz, em Póvoa de Cervães, Vila Cova de Tavares...1663, a Capela dos Cabral Pinto — Cassur-
rães, a Ponta da Barca, a Igreja de Santiago de Cassurrães, as Sepulturas medievais de Maceira Dão e a 
«Nossa Senhora do Monte, ou da Cabeça — Sítio primitivo do Mosteiro de Maceira Dão?», as Casas de 
Lobelhe, a Casa da Quinta de Santo António — Fornos de Maceira Dão e a Igreja de São João da Fresta. 
No mês de maio destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro de Baixo e de Cima e Picota: tecnologia 
antiga e no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova de Espinho. 
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PAREDES QUE FALAM 

DA HISTÓRIA... 
AUTARQUIA CONTINUA A DAR A 

CONHECER O PATRIMÓNIO 
MANGUALDENSE 

Paredes que falam da História... é o tema 

em destaque na campanha «Mangualde, 

o nosso património!» do mês de agosto. 

A iniciativa da Câmara Municipal de Man-

gualde tem como objetivo continuar a 

aproximar a população do património 

mangualdense, dando a conhecer o vasto 

património do concelho 
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EXPOSIÇÃO «NASCER DO SOL» 
EM MANGUALDE 

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves aco-

lheu hoje a exposição "Nascer do Sol" do artista 

André Costa que recorreu ao graffiti para criar a 
coleção. A iniciativa conta com a organização da Câ-
mara Municipal de Mangualde e a entrada é livre. 
André Costa frequenta o Curso de Artes Visuais no 

Agrupamento de Escolas de Mangualde. 
Os trabalhos expostos foram criados com base 

na Spray Paint Art. Apesar da técnica ser empregue 

frequentemente nas ruas das grandes cidades,  

André Costa aplicou a forma de arte a quadros de 
pequena dimensão. Paisagens surreais de planetas, 

cometas, pirâmides, cidades e cenas da natureza, 
são alguns dos motivos escolhidos pelo artista para 

expressão da arte. 

Os trabalhos podem ser vistos até ao dia 31 de 

agosto, no horário da Biblioteca Municipal: se-
gunda-feira das 14h00 às 18h30, terça a sexta-feira 
das 09h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00 às 

13h00 e das 14h00 às 18h00. 
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HOJE

Obra lançada 
em Mangualde

O secretário de Estado das
Autarquias Locais, Carlos
Miguel, presidente, pelas
18h30, à cerimónia do
anúncio público da obra de
reabilitação da EN329-2, no
troço entre Póvoa de Cer-
vães e Abrunhosa-a-Velha.
A sessão, que decorre pelas
18h30, contará ainda com a
presença do presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo.

Festa reúne
sampedrenses

A festa de sampedrenses
pelo Mundo realiza-se, a
partir das 19h00, em Len-
teiro do Rio, S. Pedro do Sul,
e conta com animação e um
lanche convívio.

Concerto na 
Torre Medieval 

Pelas 21h30, a Torre Medie-
val de Gandufe, em Espi-
nho, Mangualde, acolhe o
concerto de acordeão e gui-
tarra portuguesa intitulado
‘Carpe Vesperum’. A inicia-
tiva é promovida pela Câ-
mara de Mangualde e pela
Junta de Freguesia de Espi-
nho com o intuito de forne-
cer uma (re)descoberta do
património. A interpretação
é do Grupo “Botões para
mim, cordas para ti”, com
Filipa Costa e Rita Costa.

Noite Branca com 
Mastiksoul

The Black Mamba e Mastik-
soul são as figuras princi-
pais na Noite Branca das
Festas do Castelo, em Vou-
zela, a partir das 22h15.

Festival em
em Sernancelhe

A 12.ª edição do Festival da
Amizade e Feira Sementes
da Terra de Sernancelhe
prolonga-se até domingo,
tendo este ano como ca-
beça de cartaz Mickael Car-
reira. Ana Malhoa, Luís
Filipe Reis e Sons do Minho

actuarão também no palco
do Festival da Amizade. O
evento mantém a aposta na
componente comercial
com perto de uma centena
de expositores, stands, tas-
quinhas, automóveis, arte-
sanato, diversões, sendo
aguardada a visita de mi-
lhares de pessoas.

Festas em honra
de São Domingos

A Festa em Honra de São
Domingos realiza-se na lo-
calidade de Fontelo, Arma-
mar, até amanhã.

FESTemVale 
em Nespereira 

Até amanhã, o Parque
Nossa Senhora de Lurdes,
em Nespereira de Cinfães,
acolhe a 3.ª edição do FES-
TemVale, uma proposta di-
ferente que reúne o melhor
do trabalho artístico em es-
tágio com o dinamismo de
um festival de artes e o am-
biente de um retiro de de-
senvolvimento pessoal.

AMANHÃ

Cuca Roseta 
sobe ao palco

Às 22h15 a fadista Cuca Ro-
seta sobe ao palco das Fes-
tas do Castelo, em Vouzela,
seguindo-se a animação
com os DJ’s Fernando Alvim
e Victor Pirez.

DOMINGO

Feira do Pão
na Marmeleira

A Feira do Pão realiza-se
este domingo no Centro
Cultural da Marmeleira, em
Mortágua. A abertura está
marcada para as 10h00 e
pelas 14h00 haverá anima-
ção com o grupo de concer-
tinas " Sons e Suadelas". 

Festival 
de Folclore

Domingo, penúltimo dia das
Festas do Castelo, há um
Festival Internacional de
Folclore (16h130) em Vou-
zela e Carlão às 22h15.
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  MANGUALDE

Texto Clemente António Pereira

REGENERAÇÃO URBANA DE MANGUALDE 
ARRANCA COM INVESTIMENTO DE 5 MILHÕES
CÂMARA MUNICIPAL AVANÇA COM REGENERAÇÃO URBANA DA 
CIDADE, ONDE VAI GASTAR 5 MILHÕES DE EUROS

Está em marcha a primeira 
candidatura do PEDU – 
Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano ao 

Portugal’2020 proposto e apresentado 
pelo Município de Mangualde na 
passada sexta-feira, 29 de julho.
A requalificação do Espaço Público 
do Bairro do Modorno será assim 
o primeiro grande investimento na 
Regeneração Urbana de Mangualde 
a arrancar em breve. O investimento 
estimado em 400 mil euros irá re-
qualificar infraestruturas, melhorar 
a pavimentação existente, aumentar 
a e� ciência energética na iluminação 
pública e permitirá a alavancagem do 
investimento privado.
O investimento com execução já a 
partir de 2016 encontra-se neste mo-
mento em fase concursal e faz parte 
do pacote � nanceiro de 5 milhões de 
euros inscritos no PEDU de Man-
gualde e negociado com a CCDR-C 
Comissão de Coordenação de Desen-

volvimento Regional do Centro para 
a Regeneração Urbana. 

SERÁ O MAIOR INVESTIMENTO 
PÚBLICO DAS ÚLTIMAS 
DÉCADAS 
Segundo o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João Azevedo, 
“está dado o primeiro passo para o 
início do que será o maior investi-
mento público das últimas décadas 
no concelho colocando Mangualde 
no pelotão da frente das cidades com 
regeneração urbana”. O Autarca 
afirma ainda que “o Município de 
Mangualde e os serviços técnicos 
têm feito um trabalho extraordinário 
na agilização dos procedimentos 
técnicos para que o investimento 
negociado no PEDU com a CCDR-C 
se traduza em obra. A requali� cação 
do Bairro do Modorno é a primeira 
etapa, mas posso afirmar convicta-
mente que temos mais candidaturas 
na forja e que serão submetidas muito 

brevemente.” 
A requalificação do Bairro do Mo-
dorno terá uma comparticipação dos 
fundos comunitários de 85% do valor 
do investimento.

CANDIDATURAS PARA INVESTIR 
EM NOVAS ETAR’S, JÁ ESTÃO EM 
MARCHA 
O Município de Mangualde também 
já avançou com as candidaturas desti-
nadas a investir em novas ETAR’s e na 
melhoria da Rede de Abastecimento 
de Água ao Domicílio, na intervenção 
� orestal e na mobilidade urbana. 

O edil mangualdense acrescenta 
ainda que “o trabalho que tem sido 
feito não se restringe apenas à rege-
neração urbana. Estamos atentos a 
todas as linhas de � nanciamento do 
Portugal 2020 e temos candidaturas 
já efetuadas para investimento 
em novas ETAR’S, na melhoria da 
rede de abastecimento de águas, na 
intervenção � orestal, na mobilidade 
e também a preparar candidaturas 
para e� ciência energética, no âmbito 
do já acordado no Pacto de Desen-
volvimento Territorial com a CIM 
Viseu Dão Lafões”.
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Anúncio público da obra de reabilitação da EN329-2 troço entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-
Velha
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  4 de Agosto de 2016
21 Views
 
Esta sexta-feira, dia 5 de agosto, pelas 18h30, junto da Sede da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-
Velha, terá lugar a cerimónia do anúncio público da obra de reabilitação da EN329-2 troço entre Póvoa
de Cervães e Abrunhosa-a-Velha.
 
A cerimónia será presidida pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, e o
momento contará ainda com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, do Presidente da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Eduardo Albuquerque, e do
Presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, Álvaro Matos.
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Cineteatro em destaque em Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  6 de Agosto de 2016
16 Views
 
Exibições antigas vão ser relembradas
 
Com o intuito de criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde, a Câmara Municipal
de Mangualde cria a campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.'. Através do Arquivo Municipal de
Mangualde será divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às antigas exibições no Cineteatro. O
primeiro retrata o filme 'Um raio de luz' originalmente exibido em 1962 e foi lançado esta sexta-feira,
5 de agosto, sob o chapéu 'Aconteceu no Cineteatro há 54 anos'.
 
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 contato 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.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Ligação requalificada 
entre Abrunhosa-a-Velha 
e Póvoa de Cervães
Mangualde Reabilitação da Estrada Nacional 329-2, exigida há várias décadas,
vai custar 890 mil euros e conta com uma comparticipação do Estado de 60%

José Fonseca

A Estrada Nacional 329-2, que
liga Póvoa de Cervães a Abru-
nhosa-a-Velha, no concelho
de Mangualde, vai ser reabili-
tada, depois de a Administra-
ção Central se ter comprome-
tido com o financiamento de
60 por cento do valor total da
obra, orçada em 890 mil eu-
ros. “Muitos prometeram e
não cumpriram. Mas desta

vez a obra será feita”, garantiu
o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
durante uma cerimónia pú-
blica realizada na passada
sexta-feira em Abrunhosa-a-
Velha, que contou com a pre-
sença do secretário de Estado
das Autarquias Locais, Carlos
Miguel, e que teve como ob-
jectivo anunciar a obra à po-
pulação.

Tanto o autarca mangual-

dense, como os presidentes de
Junta de Abrunhosa-a-Velha
e de Santiago de Cassurrães e
Póvoa de Cervães, Eduardo
Albuquerque e Álvaro Matos,
respectivamente, lembraram
que a obra era exigida há dé-
cadas pelas autarquias e pela
população, devido ao estado
em que se encontra a via e aos
numerosos acidentes regista-
dos naquela estrada.

O secretário de Estado das

Autarquias Locais, Carlos Mi-
guel, revelou que a obra con-
tará com uma comparticipa-
ção de 60 por cento por parte
da Administração Central, ca-
bendo à autarquia de Man-
gualde financiar os restantes
40 por cento, assim como lan-
çar e realizar a intervenção.

João Azevedo explicou que
se trata do maior investimento
público realizado nas duas fre-
guesia. |

Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, presidiu à sessão

JOSÉ FONSECA
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Exposição com ilustrações
de Maria Keil de Amaral
GRATUITA De 1 a 30 de Se-
tembro a Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Man-
gualde, apresenta uma expo-
sição de ilustrações de Maria
Keil de Amaral, iniciativa que
conta com organização da Câ-
mara Municipal de Mangualde
e é de entrada gratuita.

A ilustradora Maria Keil de
Amaral nasceu em 1912, em Sil-
ves, e morreu em Lisboa no
ano de 2012, A também pintora,
e retratista destacou-se na ilus-
tração de livros, inicialmente

destinados a adultos e, mais
tarde, a crianças e jovens. Além
de ter colaborado com diver-
sos autores, publicou livros es-
critos e ilustrados por si, como
Presentes, Árvores de Do-
mingo e Anjos do Mal. 

Os trabalhos podem ser vis-
tos no horário habitual da Bi-
blioteca Municipal: segunda-
feira das 14h00 às 18h30, terça
a sexta-feira das 09h30 às
18h30 e aos sábados das
10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00. |
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MANGUALDE Com o intuito
de criar um maior dinamismo
e relançar o Cineteatro de
Mangualde, a Câmara Muni-
cipal de Mangualde cria a cam-
panha ‘Aconteceu no Cinetea-
tro há…’. Através do Arquivo
Municipal de Mangualde será
divulgado, semanalmente, um
cartaz relativo às antigas exi-
bições no Cineteatro. O pri-
meiro retrata o filme ‘Um raio
de luz’ originalmente exibido
em 1962 e na sexta-feira sob o
chapéu ‘Aconteceu no Cine-
teatro há 54 anos’.

Com esta campanha a au-
tarquia pretende relembrar os
mangualdenses que ao longo
de várias décadas, no Cinetea-
tro de Mangualde, companhias
de espectáculo exibiram as
suas melhores peças e  melho-
res actores, sendo também
projectados excelentes filmes. 

Além de sensibilizar a socie-
dade civil para a importância

do equipamento cultural, pre-
tende-se incentivar o contacto
com as fontes primárias, uma
nova atitude face ao patrimó-
nio documental e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de
pesquisa e de visita ao arquivo.

Esta iniciativa surge no se-
guimento do anúncio das
obras de requalificação previs-
tas para o Cineteatro de Man-
gualde, cujo lançamento do
concurso de obra se prevê
ainda este ano. |

Campanha dinamiza
Cineteatro Municipal

Cineteatro de Mangualde
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Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha com a EN329-2 reabilitada
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  9 de Agosto de 2016
3 Views
 
As obras de reabilitação da EN329-2, no troço entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha, foram
anunciadas publicamente na passada sexta-feira, dia 05 de agosto. A cerimónia foi presidida pelo
Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, que anunciou um financiamento de 60% do
Estado. O momento aconteceu junto à sede da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha. A cerimónia
contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, do
Presidente da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Eduardo Albuquerque, e do Presidente da
União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e de Póvoa de Cervães, Álvaro Matos. Os três
presidentes reforçaram a necessidade urgente de intervir no troço referido pelo estado da via e pelos
numerosos acidentes registados, um apelo que a população tem feito há décadas.
 
Para João Azevedo,  muitos prometeram e não cumpriram, mas desta vez a obra será feita.  O
presidente afirmou ainda que  o investimento na EN 392-2 só é possível porque existiu uma
preocupação partilhada entre autarquia, presidentes de junta e administração central em resolver um
problema das populações e o anúncio público da obra é o culminar de um trabalho bem conseguido.
 
A requalificação da Estrada Nacional 329-2 conta com um orçamento de 890 mil euros. De acordo com
Carlos Miguel, a Administração Central irá comparticipar 60% do valor total. Os restantes 40% serão
financiados pela autarquia mangualdense, que também ficará responsável por lançar e realizar a
intervenção.
 
Por:Mun. Mangualde
 
9 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Exposição de ilustrações de Maria Keil de Amaral em Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  8 de Agosto de 2016
5 Views
 
No mês de setembro, do dia 1 ao dia 30, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe a exposição
de ilustrações de Maria Keil de Amaral. A iniciativa conta com a organização da Câmara Municipal de
Mangualde e a entrada é livre.
 
Maria Keil de Amaral foi pintora, retratista e ilustradora. Trabalhou em publicidade e em decoração de
interiores e ainda desenhou objetos de mobiliário e de decoração. Destacou-se na ilustração de livros,
inicialmente destinados a adultos e, mais tarde, a crianças e jovens. Além de ter colaborado com
diversos autores, publicou livros escritos e ilustrados por si, como Presentes, Árvores de Domingo e
Anjos do Mal.
 
A ilustradora nasceu em agosto de 1912, em Silves, e morreu em junho de 2012, em Lisboa.
 
Os trabalhos podem ser vistos no horário da Biblioteca Municipal: segunda-feira das 14h00 às 18h30,
terça a sexta-feira das 09h30 às 18h30 e aos sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
 
Por:Mun.Mangualde
 
8 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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DE 25 DE AGOSTO A 4 DE SETEMBRO: 

TRADIÇÃO, MÚSICA E MUITA ANIMAÇÃO 
NAS FESTAS DA CIDADE EM MANGUALDE 

De 25 de agosto a 4 de se-
tembro, Manuualde volta a estar 
cm festa com uni programa 
cheio de animação, música e 
tradição. As festas da cidade. 
promovidas pela ('amara Muni-
cipal de Mangualde, esperam a-
trair, mais uma vez, inúmeros  

visitantes ao municipio. Duran-
te os dias de festa são várias as 
iniciativas esperadas que vão 
decorrer em diferentes locais da 
cidade. 

O certame começa na noite 
de 25 de agosto com a Noite das 
Escolas de Mangualde. No (lia  

seguinte, sexta-feira, sobem ao 
palco a Banda Magma e os 
ATOA. No sábado. POEMA 
BIG BAND e Banda Função 
Públika farãO os sons da noite. 
Grupo Repúblika e os OS 
AZEITONAS são as apostas 
para a noite de domingo e o  

Grupo I II-FI para a noite de 
segunda-feira. Arruada pelas 
Bandas Filarmónicas. Encontro 
de Folclore e atuação da Al-
catuna também figuram do pro-
grama musical. 

O certame conta ainda com 
Mercados de Rua, VII Festival 
de Sopas de Mangualde e 5" 
edição do Mangualde Fashion. A 
nivel desportivo figura do pro-
grama o VII Torneio de Xadrez. 
o Torneio dc Veteranos. o Con-
curso Nacional de Pesca Des-
portiva "Cidade de Mangualde-
e a Largada de Pombos. 

As Festas da N. Senhora do 
Castelo decorrerão no Monte da 
Senhora do Castelo, de 7 a 8 de 
setembro. com  pro2ramação 
definir pela organização ela 
Santa Casa da Misericórdia dc 
Mangualde. 
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REGENERAÇÃO URBANA EM MANGUALDE 

ARRANCA NO BAIRRO DO MODORNO 

A autarquia de Mangualde já 

efetuou a primeira candidatura 

do Plano Estratégico de De-

senvolvimento Urbano ao Por-

tuga12020 (PEDU). A requa-

lilicação do espaço público do 

Bairro do Modorno será o 

primeiro grande investimento na 

Regeneração Urbana de Man-

gualde. O investimento estima-

do em 400 mil ouros, é finan-

ciado cm 85 por cento por fun-

dos comunitários, irá requali-

ficar infraestruturas, melhorar a 

pavimentação existente, aumen-

tar a elick:ncia energética na 

iluminação pública e permitirá a 

alavancagem do investimento 

privado. 

O investimento, com execu-

ção) para 2106, está neste mo-

mento em fase concursal e faz 

parte do pacote financeiro de 5 

milhões de ouros inscritos no 

PEDU de Mangualde e nego-

ciado com a CCDR para a Rege-

neração l Irbana. "Será o maior 

investimento público das últi- 

mas décadas no concelho, colo-

cando Mangualde no pelotão da 

frente das cidades com regene-

ração urbana", sublinha o pre- 

sidente da Câmara, João Aze-

vedo. 

O autarca reconhece ainda 

que a autarquia de Mangualde e  

os serviços técnicos "têm feito 

um trabalho extraordinário" na 

agilização dos procedimentos 

técnicos para que o investimento 

negociado no PEDU com a 

CCDR se traduza em obra. "A 

requali ficacão do Bairro do 

Modorno é a primeira etapa, mas 

temos mais candidaturas na 

forja que serão submetidas mui-

to brevemente", assegura. 

Para o edil mangualdense o 

trabalho que tem sido feito não 

se restringe apenas à regenera-

ção urbana. "Estamos atentos a 

todas as linhas de financiamento 

do Portugal 2020 e temos can-

didaturas já efetuadas para 

investimento em novas ETAR'S, 

na melhoria da rede de abas-

tecimento de águas. na  inter-

venção florestal. na  mobilidade 

e também a preparar candida-

turas para eficiência energética e 

no âmbito do acordado no Pacto 

de Desenvolvimento Territorial 

com a CIM Viseu Dão Larões", 

conclui João Azevedo. 
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bairro do Modorno terá nova 
imagem

Mangualde

A primeira obra do plano de Regeneração Urbana de Man-
gualde será no bairro do Modorno e vai disponibilizar cerca 
de 400 mil euros para requalificar infraestruturas, melhorar a 
pavimentação existente, aumentar a eficiência energética na 
iluminação pública e apoiar o investimento privado. Para o 
presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, “está dado o 
primeiro passo para o início do que será o maior investimento 
público das últimas décadas no concelho colocando Mangual-
de no pelotão da frente das cidades com regeneração urbana”. 
A requalificação do Bairro do Modorno terá uma comparticipa-
ção dos fundos comunitários de 85% do valor do investimento.
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  MANGUALDE

Texto Clemente António Pereira

LIGAÇÃO ENTRE PÓVOA DE CERVÃES 
E ABRUNHOSA-A-VELHA VAI CUSTAR 900 MIL EUROS
ESTRADA QUE FAZ A LIGAÇÃO 
DA PÓVOA DE CERVÃES A 
ABRUNHOSA-A-VELHA VAI SER 
REQUALIFICADA E VAI CUSTAR 
QUASE 900 MIL EUROS

O t r o ç o  d a  E N329 -2 ,  e n-
t re  Póvoa de  C er vães  e 
Abrunhosa-a-Velha, vai ser 

sujeito a obras de reabilitação do 
pavimento e bermas. A interven-
ção a realizar em breve nesta via 
rodoviária foi anunciada publica-
mente no � nal da semana passada. 
A cerimónia contou com a pre-
sença do secretário de Estado das 
Autarquias Locais, Carlos Miguel, 
que anunciou um financiamento 
de 60 por  cento do Estado.  O 
acordo para concretizar o anseio 
das populações locais foi assinado 
junto à sede da Junta de Freguesia 
de Abrunhosa-a-Velha, onde de-
correu a cerimónia. 
O documento foi assinado pelo 
presidente da Câmara Municipal 

de Mangualde, João Azevedo; 
pelo presidente da Junta de Fre-
guesia de Abrunhosa-a-Velha, 
Eduardo Albuquerque, e pelo 
presidente da União de Fregue-
sias de Santiago de Cassurrães 
e de Póvoa de Cervães, Álvaro 
Matos. Os três presidentes refor-
çaram a necessidade urgente de 
intervir no troço referido devido 
ao mau estado da via e aos nu-
merosos acidentes ali registados, 
um apelo que a população tem 
feito há décadas. 
 Segundo João Azevedo, pre-
sidente do Município, “muitos 
prometeram e não cumpriram, 
mas desta vez a obra será feita”. 
O autarca de Mangualde afir-
mou ainda que “o investimento 
na EN392-2 só é possível porque 
existiu uma preocupação par-
tilhada entre autarquia, presi-
dentes de junta e administração 
central em resolver um proble-
ma das populações e o anúncio 

Acordo assinado junto à sede da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha

público da obra é o culminar de 
um trabalho bem conseguido.”
 A requali� cação da EN329-2 conta 
com um orçamento de 890 mil eu-
ros. De acordo com Carlos Miguel, 
a administração central irá com-

participar 60 por cento do valor 
total. Os restantes 40 por cento 
serão financiados pela autarquia 
mangualdense, que também � cará 
responsável por lançar e realizar 
a intervenção, em data a anunciar.

PUB
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde, acolhe a 
exposição “Nascer do Sol” do ar-
tista André Costa que recorreu ao 
graffiti para criar a coleção. O artis-
ta frequenta o Curso de Artes Vi-
suais no Agrupamento de Escolas 
de Mangualde.
Os trabalhos expostos foram cria-
dos com base na spray paint art. 
Apesar da técnica ser empregue 
frequentemente nas ruas das gran-
des cidades, André Costa aplicou a 
forma de arte a quadros de peque-
na dimensão. 
Paisagens surreais de planetas, co-
metas, pirâmides, cidades e cenas 
da natureza são alguns dos motivos 
escolhidos pelo artista para expres-
são da arte.

   MANGUALDE

GRAFFITI MAS NA TELA 
E POR ANDRÉ COSTA
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´O príncipe corsário´ em destaque em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-08-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=20492

 
'O príncipe corsário' em destaque em Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  13 de Agosto de 2016
54 Views
 
'Aconteceu no Cineteatro há 60 anos'
 
'O príncipe corsário' foi a peça em destaque nesta sexta-feira, dia 12 de agosto, no âmbito da
campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, com o
intuito de criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde. Originalmente exibido em
1956, e sob o chapéu 'Aconteceu no Cineteatro há 60 anos', retrata o mais dramático panorama de
aventura e a mais romântica atmosfera de amor: casou com uma mulher que odiava para salvar a
pátria e a mulher que amava.
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas
companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui
também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contato 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.
 
Por:Mun.Mangualde
 
13 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Largas centenas de visitantes inundaram Abrunhosa- a- Velha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-08-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=20514

 
Largas centenas de visitantes inundaram Abrunhosa- a- Velha
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  15 de Agosto de 2016
23 Views
 
Iguarias de grande qualidade saboreadas neste Encontro Gastronómico
 
Uma verdadeira enchente de visitantes inundou as ruas da localidade de Abrunhosa-a-Velha, para
participar na terceira edição do Encontro Gastronómico Amador, que teve lugar no passado sábado, 13
de agosto.
 
Este evento teve a organização da Freguesia local e com o apoio do Município 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 Clube, do Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha,
do Racho de Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha, das Marchas dos Santos Populares de
Abrunhosa-a-Velha e do Hotel Mira Serra, ao qual o Presidente da junta, Eduardo Albuquerque estava
muito satisfeito, com a grande adesão dos visitantes de diversas localidades limítrofes e de diversos
concelhos.
 
Presentes também o Vice-Presidente Joaquim Patrício e o Vereador João Lopes do  Município de
Mangualde que se mostraram muito agradados com o evento, salientando que é um evento com muita
vida.
 
Desta forma, todos os visitantes poderam saborear 5 iguarias diferentes nos diversos pontos da
localidade, o que permitia que todos pudessem conhecer melhor a Freguesia.
 
Desta maneira, a Sopa de barbo (Chef João Tomé), rojões de porco preto com batata cozida (Chef
Gonçalves), massa à lavrador (Chef Constantino), trutas em molho de escabeche com broa (Chef
Moreira) e pão milho, centeio e bolas de chouriço no forno a lenha (Chef Américo), assim alguns
rapidamente foram consumidos algumas destas iguarias, salienta-se a presença de muitos Motard's
presentes na concentração de Mangualde que para além de saborear estas magníficas iguarias,
ficaram a conhecer a localidade e visitar e observar a exposição de artigos antigos que estava
presente numa das artérias da localidade.
 
Por:António Pacheco
 
15 de Agosto de 2016
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Centenas de pessoas delicia-
ram-se, no passado fim-de-se-
mana, no III Encontro Gastro-
nómico Amador de Abru-
nhosa-A-Velha, evento que
aliou a gastronomia, à anima-
ção e ao artesanato, informou
ontem, em comunicado, a Câ-
mara Municipal de Mangual -
de. 

O vice-presidente da autar-
quia, Joaquim Patrício, e o pre-
sidente da Junta de Freguesia
de Abrunhosa-A-Velha, Eduar -
do Albuquerque, estiveram na
abertura do encontro, que pre-
tendeu divulgar a gastronomia
tradicional do concelho. 

Sopa de barbo (pelo chef
João Tomé), rojões de porco

preto com batata cozida (chef
Gonçalves), massa à lavrador
(chef Constantino), trutas em
molho de escabeche com
broa (chef Moreira) e pão de
milho, centeio e bolas de
chouriço no forno a lenha
(chef Américo), “fizeram as de-
lícias de todos os presentes”.
A entrada teve o custo simbó-
lico de cinco euros e permitiu
aos visitantes provar os vários
“pratos” apresentados, bem
como desfrutar de muita ani-
mação.

A iniciativa, promovida pela
Junta de freguesia de Abru-
nhosa-a-Velha, contou com a
colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, do Gru -
po Desportivo e Recreativo de
Vila Mendo de Tavares, da As-
sociação Humanitária e Cul-
tural de Abrunhosa-a-Velha,
do Estrela do Mondego Fute-
bol Club, do Centro Paroquial
de Abrunhosa-a-Velha, do Ra-
cho de Carnaval da freguesia
de Abrunhosa-a-Velha, das
Marchas dos Santos Popula-
res de Abrunhosa-a-Velha e
do Hotel Mira Serra. |

Gastronomia fez as delícias
em Abrunhosa-A-Velha
Mangualde Centena de pessoas estiveram no encontro amador de chefs 
que aliou a boa comida à animação e ao artesanato

O vice-presidente da autarquia, Joaquim Patrício esteve na abertura do encontro
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Mais de mil 
motociclistas
em Mangualde

Mangualde acolheu durante
quatro dias o XVI Encontro da
Família Motociclistas, iniciativa
que contou com a presença de
centena e meia de moto clubes
e mais de 1.200 pessoas oriun-
das todo o país e ainda do País
de Gales, Espanha e França. A
iniciativa foi do Motoclube de
Mangualde e contou com o
apoio da Câmara. 

Durante estes dias, Man-
gualde assistiu a um desfilar de
motas e proporcionou a todos
os amantes das duas rodas um
fim-de-semana diferente. Do
cartaz, destacou-se a tradicional
‘Corrida do Pilau, ‘Taça Batena-
tóla’ e momentos musicais. |
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Pesca desportiva
na barragem de Fagilde

MANGUALDE No próximo
dia 28, a barragem de Fagilde
acolhe o Concurso Nacional
de Pesca Desportiva “Cidade
de Mangualde”. Trata-se de
uma iniciativa da Casa do Povo
de Mangualde que conta com
o apoio da Câmara  de Man-
gualde. A concentração dos
participantes é feita no Largo

Dr. Couto, às 07h00, e a prova
decorre na barragem entre as
10h00 e as 13h00.

As inscrições já estão a de-
correr e podem ser feitas atra-
vés dos números 232 623 193
(noite), 965 554 515, 917 536
859, 966 137 983 e 917 564 091,
ou do email mangualdecasa-
povo@sapo.pt. |

Concurso nacional decorre no próximo dia 28
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 A requalificação do Espaço 
Público do Bairro do Modorno 
vai ser o primeiro grande inves-
timento na Regeneração urbana 
de Mangualde. A Câmara Mu-
nicipal revelou em comunica-

do que efetuou em 29 de julho, 
a primeira candidatura do seu 
Plano Estratégico de Desen-
volvimento urbano ao Portu-
gal2020 (PEDu), confirmando a 
requalificação do Bairro do Mo-

dorno como prioritária.
 A obra representa um inves-
timento estimado em 400 mil 
euros (com comparticipação 
dos fundos comunitários de 
85% do valor do investimento) 
para “requalificar infraestrutu-
ras, melhorar a pavimentação 
existente, aumentar a eficiência 
energética na iluminação públi-
ca e permitirá a alavancagem do 
investimento privado”.
 “O investimento com exe-
cução para 2106 está neste mo-
mento em fase de concurso e faz 
parte do pacote financeiro de 
cinco milhões de euros inscritos 
no PEDu de Mangualde e nego-
ciado com a CCDR (Comissão 
de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional) para a Regene-
ração urbana”, divulga.
 Para o presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, “está dado o primeiro 
passo para o início do que será o 
maior investimento público das 
últimas décadas no concelho co-
locando Mangualde no pelotão 
da frente das cidades com rege-
neração urbana”. João Azevedo 
acrescenta que “a autarquia de 
Mangualde e os serviços técni-
cos têm feito um trabalho ex-
traordinário na agilização dos 
procedimentos técnicos para 
que o investimento negociado 
no PEDu com a CCDR se tra-
duza em obra”.
 O autarca ressalva que “o 
trabalho que tem sido feito não 
se restringe apenas à regenera-
ção urbana”, tendo a autarquia 
“candidaturas já efetuadas para 
investimento em novas ETAR’S, 
na melhoria da rede de abasteci-
mento de águas, na intervenção 
florestal, na mobilidade e tam-
bém a preparar candidaturas 
para eficiência energética e no 
âmbito do acordado no Pacto 
de Desenvolvimento Territorial 
com a CIM Viseu Dão Lafões”.

MANGuALDE
Bairro do Modorno nas prioridades
da Regeneração Urbana

pRIMEIRA cANDIDATURA DO pEDU pARA A cIDADE
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(1.º domingo de cada mês, entre maio e agosto) – 
inscrições abertas na CM Tondela.

 Sátão
 Festas de S. Bernardo: Dia 19, 21h30, espetáculo 
de fado. Dia 20, 22h, João Pedro Pais (feriado Muni-
cipal). Dia 21, 22h, Mickael Carreira.

 AguiAr dA BeirA 
 Cinquentenário do Colégio de Aguiar da Bei-
ra: Dia 19 de agosto, Jantar convívio de antigos alu-
nos, professores e funcionários, com animação a 
cargo do Grupo de Concertinas Clave de Sol e Raí-
zes da Terra.

 VouzelA
 o Festival 4 estações: Dia 20 de agosto, a partir 
das 18h, com atividades ao ar livre, que se realizarão 
à noite para escapar às temperaturas altas que se fa-
zem sentir durante o dia.

 CArtAz
 exPoSiÇõeS
 
 ViSeu 
 Museu Nacional grão Vasco: 100 anos do Mu-
seu Nacional Grão Vasco 1916-2016; Janelas Indis-
cretas, de Ana Barbero Diálogos Intemporais, de 
Rogério Timóteo; Conshumano: os novos media na 
sociedade de consumo, de José Manuel Galvão; Mo-
derno e Medieval Camuflado – curadoria de Miguel 
vom Hafe Pérez;
 Casa da ribeira: Burel, a Metamorfose – até 12 
de fevereiro de 2017;
 Museu Almeida Moreira: Viseu, identificação e 
reconhecimento. Da vida citadina à vida rural, de 
Duarte Belo;
 Casa das Memórias: Viseu, identificação e reco-
nhecimento. Da vida citadina à vida rural, de Duar-
te Belo;
 Quinta da Cruz: Objectos Experimentais (pro-
movida pela Galeria Saguão) – até 28 de agosto; ‘Da 
Velhice’, de Ana Seia de Matos;  ‘Transeúntes’, de 
Puñal;
 Museu do Quartzo –Volfrâmio: um património 
a descobrir;
 FNAC: Viagem ao Imaginário de ‘Eu quero a mi-
nha cabeça’ e de ‘Barriga da Baleia’.
 
 toNdelA 
 Museu terras de Besteiros: Escultura e Dese-
nho, de Cristina Vouga;
 ACert: Banhos de Lama, de Andrea Inocêncio 
– até 30 de setembro.
 
 MANguAlde
 Biblioteca Municipal: salvar toda aquela gente: 
a ação de Aristides Sousa Mendes;
 Biblioteca Municipal dr. Alexandre Alves: Até 
31 de agosto, exposição “Nascer do Sol” do artista 
André Costa que recorreu ao graffiti para criar a co-
leção.

 CArregAl do SAl 
 Museu Municipal: Trapilho Fashion (artesana-
to), de Paula Oliveira; Sensibilidades, de Eduardo 
Teixeira.
 
 Sátão
 Posto de turismo-Casa da Cultura: Trabalhos 
Manuais, de Cátia Albuquerque.
 
 oliVeirA de FrAdeS
 Museu Municipal: Até 31 de agosto, exposição 
‘Descobrir a Arte’ da autoria dos alunos do 3º ciclo 
do Agrupamento de Escolas de Oliveira de Frades. 
Diversos trabalhos desenvolvidos na disciplina de 
Educação Visual, durante o ano letivo 2015/2016.
 
 eVeNtoS
 
 ViSeu
 Feira de São Mateus – 5 de agosto a 11 de setem-
bro. 
 
 toNdelA
 ACert: Do you speak english?, com a Interna-
tional House de Viseu; Aulas de Yoga – à 3.ª feira 
(20h-21h30);
 Parque urbano: Feira de Antiguidades, Velha-
rias e Colecionismo (1.º domingo de cada mês, entre 
maio e outubro) – inscrições abertas na CM Tonde-
la; Artesanatus: mercado de artesanato de Tondela Página 136
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LIGAÇÃO ENTRE 

PÓVOA DE CERVÃES E 

ABRUNHOSA-A-VELHA VAI 

SER REQUALIFICADA 

As obras de reabilitação da EN329-2, no troço entre Póvoa de Cervães e 

Abrunhosa-a-Velha, foram anunciadas publicamente. A cerimónia foi presidida 

pelo Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, que anunciou 

um financiamento de 60% do Estado. O momento aconteceu junto à sede da 

Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha. A cerimónia contou com a presença 

do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, do Presi-

dente da Junta de Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Eduardo Albuquerque, e 

do Presidente da União de Freguesias de Santiago de Cassurrães e de Póvoa 

de Cervães, Álvaro Matos. Os três presidentes reforçaram a necessidade ur-

gente de intervir no troço referido pelo estado da via e pelos numerosos aci-

dentes registados, um apelo que a população tem feito há décadas. 

Para João Azevedo, «muitos prometeram e não cumpriram, mas desta vez 

a obra será feita.» O presidente afirmou ainda que «o investimento na EN 392-

2 só é possível porque existiu uma preocupação partilhada entre autarquia, 

presidentes de junta e administração central em resolver um problema das 

populações e o anúncio público da obra é o culminar de um trabalho bem con-

seguido.» 

A requalificação da Estrada Nacional 329-2 conta com um orçamento de 

890 mil euros. De acordo com Carlos Miguel, a Administração Central irá com-

participar 60% do valor total. Os restantes 40% serão financiados pela autarquia 

mangualdense, que também ficará responsável por lançar e realizar a inter-

venção. 
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MANGUALDE DESTACA 
IMPORTÂNCIA DO CINETEATRO 

Com o intuito de criar um maior di-
namismo e relançar o Cineteatro de Man-

gualde, a Câmara Municipal 
de Mangualde cria a cam-
panha 'Aconteceu no 
Cineteatro há...'. Através do 
Arquivo Municipal de Man-
gualde será divulgado, sem-

analmente, um cartaz 
relativo às antigas exibições 
no Cineteatro. O primeiro 
retrata o filme 'Um raio de 
luz' originalmente exibido 
em 1962 e será lançado 
hoje, 5 de agosto, sob o 
chapéu 'Aconteceu no 
Cineteatro há 54 anos'. 

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 man-
gualdense para a importância deste extra-
ordinário equipamento cultural, pretende 
ainda incentivar o contato com as fontes 
primárias, gerar uma nova atitude face ao 
património documental, e propiciar o de- 

senvolvimento de hábitos de pesquisa e 

de visita ao arquivo. 

Esta iniciativa surge no seguimento do 
anúncio das obras de requalificação pre-
vistas para o Cineteatro de Mangualde, 
cujo lançamento do concurso de obra se 

prevê ainda este ano. 
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CAMPANHA “MANGUALDE, O NOSSO PATRIMÓNIO”, DECORRE ATÉ 31 DE AGOSTO E VAI FOCAR-SE NO TEMA 
“PAREDES QUE FALAM” QUE NOS REMETE PARA A FORMA DE PROPAGANDA QUE SE FAZIA NO “VERÃO QUENTE” DE 1975

   MANGUALDE
Texto Clemente António Pereira

PAREDES QUE FALAM… E QUE CONTAM HISTÓRIAS

Autarquia continua a dar a 
conhecer o património, ar-
quitetónico e cultural que 

marca a História do concelho de 
Mangualde. 
“Paredes que falam” da História é 
o tema em destaque na campanha 
“Mangualde, o nosso património!” 
do mês de agosto. A iniciativa da 
Câmara Municipal de Mangual-
de tem como objetivo continuar a 
aproximar a população do patrimó-
nio mangualdense, dando a conhe-
cer o vasto património do concelho.
Segundo o vereador da Cultura da 
Câmara de Mangualde, João Lo-
pes, “trata-se de uma campanha 
que se realiza há 4 anos ininterrup-
tamente, abordando de 15 em 15 

dias alguns temas que fazem parte 
da história e vivenciais sociais que 
marcaram o nosso concelho”.
“Paredes que falam” da História de 
Mangualde “contam-nos as memó-
rias de um concelho, que marcam a 
matriz da sua identidade local, ao 
longo das suas antigas e ancestrais 
vivências”, sublinha o Vereador da 
Cultura.
João Lopes adianta que “estamos a 
falar de inscrições que existem pin-
tadas nas paredes que resistiram às 
intempéries dos tempos, muitas 
delas palavras de ordem deprecia-
tivas sobre o comunismo e Álvaro 
Cunhal”. Por exemplo, “esta já está 
assim, neste estado, há mais de 40 
anos. Muito deste património, seja 

ele arquitetónico, cultural e históri-
co, é imaterial”, sustenta.
A mensagem da fotografia ilustra 
bem o período do “Verão Quente” 
de 1975. Por todo o país a propagan-
da no contexto da Revolução do 25 
de Abril, do ano anterior, assumia 
várias posições ideológicas e era 
perpetrada de diversas maneiras. A 
escrita nas paredes e a colagem de 
cartazes eram algumas dessas for-
mas e muito frequentes, invadindo 
as cidades e as aldeias, mesmo as 
mais recônditas.
A parede referenciada foi pintada 
em duas noites distintas e retrata 
dois posicionamentos também di-
vergentes: existia a inscrição da si-
gla do PCP, feita por um determi-

nado grupo e, em reação, surge a 
frase que se lê, aproveitando inclu-
sivamente aquela sigla para escre-
ver a palavra “porcos”. CUN é o que 
restou de CUNHAL, devido à in-
tervenção de reconstrução do edi-
fício contíguo.
O património material e imaterial 
vai sendo apresentado consoan-
te a categoria com o qual foi clas-
sificado: arqueologia, pelourinhos, 
fontes, palacetes e religiosos, bem 
como outros bens patrimoniais. 
Cada categoria será representada 
por uma cor que a distingue das 
restantes.
Foram já vários os bens patrimo-
niais em destaque durante esta 
campanha nos últimos dois anos.
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Rute Marques grande figura da  5ª edição do Mangualde Fashion
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  20 de Agosto de 2016
8 Views
 
A  5ª edição do Mangualde Fashion  já tem data marcada para dia 2 de setembro, sexta-feira. O
evento, com início marcado para as 21h00, realiza-se no Largo Dr. Couto e pretende, tal como tem
acontecido em outras edições, ser um sucesso. A edição deste ano conta com a presença de Rute
Marques, ex-modelo, apresentadora de televisão e atriz. Inserida na programação das Festas da
Cidade, a iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e conta com o apoio da
Associação Empresarial de Mangualde.
 
Este desfile de moda pretende, mais uma vez, dinamizar e promover as marcas e as lojas de
Mangualde, envolvendo os vários representantes de roupa e acessórios, ourivesarias e relojoarias,
sapatarias, cabeleireiros e óticas.
 
A convidada desta ano, Rute Marques, interpretou o papel de Eduarda Paiva em Morangos com Açúcar
e foi a vencedora do concurso "Quinta das Celebridades 2". A vida de modelo começou aos 14 anos e
depressa se começa a assistir a uma ascendência profissional devido à sua beleza e postura. Tirou o
curso de modelo e participou em diversos desfiles de moda, o que lhe permitiu alcançar o 2º lugar no
Concurso World Top Model 1992. A ambição de querer fazer sempre mais lançou-a para o pequeno
écran através da apresentação de programas. Entretanto, a sua carreira como profissional da moda,
que durou 15 anos, é abandonada e Rute Marques dedica-se a outros projetos. Três anos mais tarde
começaram os convites para a televisão. Entre 1995 e 1997 apresentou  Despedida de Solteiro ;
Tampamania da Pepsi  e  Isto Só Vídeo . Irreverente, Rute encara mais um desafio e, desta vez, aceita
apresentar o programa  Reis da Música Nacional  em parceria com Pedro Miguel Ramos. Foi federada
em Voleibol e natação no F.C. Porto.
 
MARCAS PARTICIPANTES
 
Os Traquinas, Ourivesaria Pereirinha, F7, Cabeleireiro Espelho Mágico, Cabeleireiro Nova Gente,
Fátima Abrantes, Nani Noivas, XOOK - Comércio de Vestuário, Soft, Mazur, Tweed, Konsenso,
Alcofinha, Alcofinha Sapatos, Rodeo Company Sportwears, Rodeo Company Kids, Optivisão, Papelaria
Adrião, Fernandos, OMB, Estúdios Visor, Dia D, Boutique Filimoda,  XOOK e Maria Carmelinda são as
marcas que aderiram a esta iniciativa.
 
Por:Mun.Mangualde
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'Raízes de Oiro' relembrada em Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  20 de Agosto de 2016
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'Aconteceu no Cineteatro há 54 anos' a peça 'Raízes de Oiro' e esta semana é relembrada pela
autarquia mangualdense. Originalmente exibida no dia 19 de agosto de 1962, a peça remonta a 1860
época na qual Montana era o ponto nefrálgico da fronteira Americana. Lá se desenrolou esta história
de paixões e ódios, num intenso filme de amor vivido, numa terra incendiada pela mão do homem.A
iniciativa realiza-se no âmbito da campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde, com o intuito de criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de
Mangualde.
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas
companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui
também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contato 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.
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Peça “Raízes de Oiro” 
recordada em Mangualde 
INICIATIVAA peça “Raízes de
Oiro”, originalmente exibida
no dia 19 de Agosto de 1962, é
agora relembrada pela autar-
quia mangualdense. Nesse
sentido foi divulgado um car-
taz antigo que ficará durante
algum tempo no posto de tu-
rismo da cidade para quem o
quiser apreciar.

A peça remonta a 1860,
época na qual Montana era o
ponto nefrálgico da fronteira
americana. Foi nesse local que
se desenrolou esta história de
paixões e ódios, num intenso
filme de amor vivido numa
terra incendiada pela mão do
homem.

A iniciativa realiza-se no âm-
bito da campanha 'Aconteceu
no Cineteatro há...', promovida
pela Câmara Municipal de
Mangualde, com o objectivo
de criar um maior dinamismo
e relançar o cineteatro de Man-
gualde.

Através do arquivo munici-
pal de Mangualde está a ser di-
vulgado, semanalmente, um
cartaz relativo às antigas exi-
bições no cineteatro. Com esta
campanha a autarquia man-
gualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao
longo de várias décadas, no Ci-
neteatro de Mangualde, múl-

tiplas companhias de espetá-
culo exibiram as suas melho-
res peças e os seus melhores
atores, sendo aqui também
projetados excelentes filmes.

Além de sensibilizar a socie-
dade civil mangualdense para
a importância deste extraordi-
nário equipamento cultural,
pretende ainda incentivar o
contacto com as fontes primá-
rias, gerar uma nova atitude
face ao património documen-
tal, e propiciar o desenvolvi-
mento de hábitos de pesquisa
e de visita ao arquivo. Esta ini-
ciativa surge no seguimento do
anúncio das obras de requali-
ficação previstas para o Cine-
teatro de Mangualde, cujo lan-
çamento do concurso de obra
se prevê ainda este ano. |

Cartaz original da peça
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Rute Marques apresenta
Mangualde Fashion
Mangualde Inserido nas Festas da Cidade o desfile promete moda e glamour

A 5.ª edição do Mangualde
Fashion já tem data marcada
e vai decorrer no dia 2 de Se-
tembro. 

O evento, com início mar-
cado para as 21h00, realiza-se
no Largo Dr. Couto e pretende,
tal como tem acontecido em
outras edições, ser um sucesso.
A edição deste ano conta com
a presença de Rute Marques,
ex-modelo, apresentadora de
televisão e actriz. 

Inserida na programação
das Festas da Cidade, a inicia-

tiva é promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde e
conta com o apoio da Associa-
ção Empresarial de Man-
gualde.

Este desfile de moda pre-
tende, mais uma vez, dinami-
zar e promover as marcas e as
lojas de Mangualde, envol-
vendo os vários representan-
tes de roupa e acessórios, ou-
rivesarias e relojoarias, sapa-
tarias, cabeleireiros e também
ópticas.

Os Traquinas, Ourivesaria

Pereirinha, F7, Cabeleireiro Es-
pelho Mágico, Cabeleireiro
Nova Gente, Fátima Abrantes,
Nani Noivas, XOOK – Comér-
cio de Vestuário, Soft, Mazur,
Tweed, Konsenso, Alcofinha,
Alcofinha Sapatos, Rodeo
Company Sportwears, Rodeo
Company Kids, Optivisão, Pa-
pelaria Adrião, Fernandos,
OMB, Estúdios Visor, Dia D,
Boutique Filimoda,  XOOK e
Maria Carmelinda são as mar-
cas que aderiram a esta inicia-
tiva. |Rute Marques
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"Festival de Sopas de Mangualde volta a deliciar os visitantes
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  23 de Agosto de 2016
24 Views
 
Pelo 7º ano consecutivo, a Câmara Municipal de Mangualde vai dar a conhecer as melhores sopas da
região no "Festival de Sopas de Mangualde". Os apreciadores desta iguaria vão poder deliciar-se no
dia 28 de agosto, domingo, a partir das 18h30, no Largo das Carvalhas. A iniciativa integra a
programação das festas da cidade, que decorrem de 25 de agosto a 4 de setembro, com um programa
cheio de animação, música e tradição.
 
Durante o certame são esperados milhares de visitam que vêm saborear estas sopas únicas que
retratam a tradição gastronómica do nosso concelho e os produtos da nossa região.
 
PROGRAMA FESTAS DA CIDADE
 
Quinta-feira, 25 de agosto
 
21h30 | Noite das Escolas de Mangualde - Largo Dr. Couto
 
Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
Sexta-feira, 26 de agosto
 
21h30 | Banda Magma - Largo Dr. Couto
 
22h30 | ÁTOA - Largo Dr. Couto
 
Sábado, 27 de agosto
 
Todo o dia | Mercados de Rua - Largo do Rossio
 
14h30 |VII Torneio de Xadrez - Largo do Rossio
 
16h00 | Torneio de Veteranos - Estádio Municipal
 
21h30 | POEMA BIG BAND - Largo Dr. Couto
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22h30 | Banda Função Públika - Largo Dr. Couto
 
Domingo, 28 de agosto
 
Todo o dia | Mercados de Rua - Largo do Rossio
 
08h00 | Concurso Nacional de Pesca Desportiva "Cidade de Mangualde"
 
Casa do Povo de Mangualde
 
09h00 | Largada de Pombos - Largo Dr. Couto
 
Sociedade Columbófila de Mangualde
 
14h30 | Arruada pelas Bandas Filarmónicas - Ruas da Cidade
 
15h00 | Encontro de Folclore - Largo das Carvalhas
 
18h00 | Alcatuna - Largo das Carvalhas
 
18h30 | VII Festival de Sopas de Mangualde
 
21h30 | Grupo Repúblika - Largo Dr. Couto
 
22h30 | OS AZEITONAS - Largo Dr. Couto
 
Segunda-feira, 29 de agosto
 
21h30 | Grupo HI-FI - Largo Dr. Couto
 
Sexta-feira, 2 de setembro
 
21h00 | Mangualde Fashion - Largo Dr. Couto
 
Domingo, 4 de setembro
 
08h00 | Largada de Perdizes, Faisões e Patos Bravos
 
Clube de Caça e Pesca de Mangualde
 
Quarta e Quinta-Feira, 7 e 8 de setembro
 
Festas da N. Senhora do Castelo
 
Programação e organização Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
Por:Mun.Mangualde
 
23 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE. A autarquia vai 
atribuir bolsas para que os alunos 
possam continuar a formação 
académica. 
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MANGUALDE 

BOLSAS A ESTUDANTES 
A Câmara Municipal de Man-
gualde vai atribuir, pela pri-
meira vez, bolsas de estudo a 
alunos do Ensino Superior. 
As candidaturas podem ser 
apresentadas entre os dias 1 
de outubro e 15 de novem-
bro. As bolsas vão ter um va-
lor máximo de 10 mil euros. 
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Mangualde
Câmara atribui 
bolsas de estudo 
a alunos do 
ensino superior

111 A Câmara de Man-
gualde vai atribuir, pela 
primeira vez, bolsas de 
estudo a alunos do ensino 
superior para que possam 
continuar a sua formação 
académica. “Atendendo à 
conjuntura socioeconómi-
ca, um grande número de 
famílias vê-se obrigado a 
desistir de alguns projetos 
de vida, nomeadamente 
no investimento na pros-
secução dos estudos dos 
seus educandos”, refere a 
autarquia. As candidaturas 
estarão abertas entre 1 de 
outubro e 15 de novembro.
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2 DE SETEMBRO A 5.ª edição
do Mangualde Fashion já tem
data marcada e vai decorrer no
dia 2 de Setembro.

O evento, com início mar-
cado para as 21h00, realiza-se
no Largo Dr. Couto e pretende,
tal como tem acontecido em
outras edições, ser um su-
cesso.

A edição deste ano conta
com a presença de Rute Mar-

ques, ex-modelo, apresenta-
dora de televisão e actriz.

Inserida na programação
das Festas da Cidade, a inicia-
tiva é promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde e
conta com o apoio da Asso-
ciação Empresarial de Man-
gualde. Este desfile de moda
pretende, mais uma vez, dina-
mizar e promover as marcas e
as lojas de Mangualde, envol-

vendo os vários representantes
de roupa e acessórios, ourive-
sarias e relojoarias, sapatarias,
cabeleireiros e também ópticas.

Os Traquinas, Ourivesaria Pe-
reirinha, F7, Cabeleireiro Espe-
lho Mágico, Cabeleireiro Nova
Gente, Fátima Abrantes, Nani
Noivas, XOOK – Comércio de
Vestuário, Soft, Mazur, Tweed,
Konsenso, Alcofinha, Alcofinha
Sapatos, Rodeo Company
Sportwears, Rodeo Company
Kids, Optivisão, Papelaria
Adrião, Fernandos, OMB, Estú-
dios Visor, Dia D, Boutique Fili-
moda, XOOK e Maria Carme-
linda são as marcas que aderi-
ram a esta iniciativa.|

Rute Marques apresenta
Mangualde Fashion

Rute Marques
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Mangualde Grupo de
amigos recolheu dona-
tivos para os soldados
de paz como forma de
agradecimento pelo
empenho no dia-a-dia

Um grupo de emigrantes, radi-
cado em Londres, entregou, re-
centemente, um cheque num
valor superior a 1.400 euros aos
Bombeiros Voluntários de
Mangualde. Não se trata do pri-
meiro gesto de solidariedade
que o grupo, composto maio-
ritariamente por mangualden-
ses e que se auto-intitula “Os
Amigos do Tacho”, apoiando
crianças, pessoas desfavoreci-
das e aqueles que precisam de

ajuda para combater doenças.
"Vemos todos os dias a acção

dos bombeiros. Quer seja no
transporte de doentes, na as-

sistência e no socorro em aci-
dentes rodoviários, e este ano,
como infelizmente em todos
os outros, no combate aos in-

cêndios florestais. Foi quase
uma obrigação escolher uma
instituição como os Voluntá-
rios de Mangualde", referiu um
dos elementos do grupo.

João Soares, presidente dos
Bombeiros Voluntários de
Mangualde, agradeceu o gesto
e enalteceu o gesto de quem
não reside em Mangualde, mas
que sente como ninguém a
terra natal e não esquece o tra-
balho que os bombeiros reali-
zam no dia-a-dia.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
des tacou a importância do tra-
balho dos bombeiros, junto da
comunidade mangualdense,
elogiando a atitude do grupo
de amigos para com a institui-
ção. O autarca aproveitou ain -
da para sublinhar o papel fun-
damental daquele e de outros
grupos de emigrantes no apoio
a instituições do concelho. |

Emigrantes dão mais de 
1.400 euros aos bombeiros

Emigrantes radicados em Londres ajudaram bombeiros
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Bombeiros recebem
1.400 euros de
emigrantes
Mangualde | P9
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A Câmara de Mangualde
anun ciou ontem que vai atri-
buir, pela primeira vez, bolsas
de estudo a alunos residentes
no concelho que frequentam
o ensino superior.

Em nota de imprensa, a au-
tarquia diz que a medida “visa
estimular e motivar os jovens
na sua formação pessoal e aca-
démica e apoiar financeira-
mente todos aqueles que, não
obstante as suas capacidades,
são economicamente desfavo-
recidos, adoptando neste sen-
tido, políticas educativas e so-
ciais que promovam a igual-
dade de oportunidades e a
coesão social”. 

A Câmara vai atribuir, anual-
mente, bolsas de estudo até ao
valor de 10 mil euros, podendo
ou não o município aumentar
o valor estipulado em regula-
mento mediante reforço em
orçamento do exercício do ano
seguinte. 

“Este auxílio financeiro é atri-
buído a alunos, residentes no
concelho de Mangualde, que
concluíram com sucesso o en-
sino secundário e que preten-
dam ingressar na universi-
dade, mas que não dispõem de

meios suficientes para supor-
tarem os encargos correspon-
dentes à frequência de cursos
que conferem o grau de licen-
ciatura ou mestrado”, adianta
a mesma nota. 

Ter nacionalidade portuguesa
ou estar autorizado a residir em
Portugal pelos serviços com-
petentes; não ter já habilitações
ou cursos equivalentes àqueles
que pretende frequentar; não
possuir por si ou através do seu
agregado familiar, um rendi-

mento mensal per capita supe-
rior ao indexante dos apoios
sociais (IAS); ser estudante a
tempo inteiro e não exercer
profissão remunerada, são con-
dições para proceder à candi-
datura.

Citado na mesma nota, o pre-
sidente da Câmara, João Aze-
vedo, diz que “a educação e a
formação dos jovens do con-
celho de Mangualde são facto-
res essenciais para o desenvol-
vimento económico e social do

município e da região e que
“este desenvolvimento só será
possível com pessoas prepara-
das para enfrentar os desafios,
as exigências e as mudanças
cada vez maiores da actuali-
dade mundial e económica’.

As candidaturas para a con-
cessão de bolsas deverão ser
apresentadas anualmente, em
formulário próprio, de 1 de Ou-
tubro a 15 de Novembro, no
Gabinete de Acção Social de
Mangualde. Os alunos que não

conse-
g u i -

rem reunir toda a documen-
tação necessária no prazo es-
tabelecido, depois de informa-
dos os serviços, ficarão obri-
gados a fazê-lo até ao dia 30
de Novembro, sendo excluí-
dos, se tal não se verificar.

Os interessados podem con-
sultar o ‘Regulamento Munici-
pal de Atribuição de Bolsas de
Estudo ao Ensino Superior’ e o
‘Boletim de inscrição’ no portal
municipal (www.cmman-
gualde.pt). |

Mangualde atribui bolsas de 
estudo a alunos do ensino superior
Apoio Câmara justifica medida inédita no município com a necessidade de ajudar quem pretende
prosseguir os estudos e não tem meios para tal

1 Situações de maior vulne-
rabilidade económico-social
do agregado familiar, desig-
nadamente de desemprego,
doença grave e permanente
de qualquer um dos elemen-
tos do agregado, com efeitos
diretos no respetivo rendi-
mento mensal;

2 Famílias monoparentais

3 Famílias com elementos
portadores de deficiência,

mediante a apresentação de
documentação comprova-
tiva da mesma;

4 Ter frequentado o ensino
secundário na escola do con-
celho;

5 Melhor aproveitamento
escolar obtido no ano lectivo
anterior;

6 Melhor média de classifi-
cação nos últimos três anos.

q Condições de candidatura

Câmara de Mangualde adopta medida pela primeira vez
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Bolsas de estudo atribuídas em Mangualde
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Atendendo à conjuntura socioeconómica, um grande número de famílias vê-se obrigada a desistir de
alguns projetos de vida, nomeadamente, no investimento na prossecução dos estudos dos seus
educandos. Consciente do seu papel social, e no sentido de contrariar esta tendência, a Câmara
Municipal de Mangualde vai conceder, pela primeira vez, 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 Câmara Municipal vai atribuir, anualmente, bolsas de estudo 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.
 
A educação e a formação dos jovens do concelho de Mangualde são fatores essenciais para o
desenvolvimento económico e social do município e da região. Para o autarca de Mangualde, João
Azevedo, 'este desenvolvimento só será possível com pessoas preparadas para enfrentar os desafios,
as exigências e as mudanças cada vez maiores da atualidade mundial e económica'.
 
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.
 
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
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verificar.
 
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 em http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2016/06/Regulamento-
BolsasdeEstudo.pdf
 
Ficha de inscrição em 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.
 
Por:Mun.Mangualde
 
24 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Bordado de Tibaldinho 
a caminho da certificação
Mangualde Parecer publicado em Diário da República. Presidente da Câmara
diz que bordados são uma “jóia da coroa” do município e vão sair valorizados
A comissão consultiva para a
Certificação de Produções Ar-
tesanais Tradicionais deu pa-
recer positivo ao pedido de re-
gisto do bordado de Tibaldinho,
o que o presidente da Câmara
de Mangualde considerou ser
«um passo de gigante» para a
sua valorização.

Num aviso ontem publicado
em Diário da República é refe-
rido que a Câmara de Man-
gualde tinha apresentado o pe-
dido de registo do bordado de
Tibaldinho no Registo Nacional
de Produções Artesanais Tradi-
cionais Certificadas e que este
mereceu parecer positivo.

«Foi dado um passo de gi-
gante, porque esta arte é feita
em Mangualde há mais de 200
anos por pessoas muito dedi-
cadas, mas sem ter o valor
acrescentado que devia», afir-
mou o presidente da autarquia,
João Azevedo.

Na sua opinião, este produto
- que é uma “joia da coroa” do
concelho de Mangualde - “vai

assim ser mais valorizado quer
para quem o faz, quer para
quem o compra”.

João Azevedo explicou que,
ao fazer o pedido, a autarquia
pretendia demonstrar «que va-
loriza e respeita muito» as pes-
soas que se dedicam a esta arte.

«Esta é uma decisão imate-
rial, mas que tem um signifi-
cado fundamental para o de-
senvolvimento daquela zona
do concelho. O município deu
o contributo para a valoriza-

ção definitiva daquele pro-
duto», frisou.

No aviso ontem publicado
pode ler-se que se trata de «um
bordado a branco distinguível
dos restantes bordados, com
um nome e uma reputação es-
tabilizados há mais de um sé-
culo, com uma gramática de-
corativa própria e com tradição
reconhecida e comprovada».

Foi a partir dos anos 20 do sé-
culo passado que este bordado
ganhou «especial relevo, es-

tando presente na representa-
ção das pequenas indústrias re-
gionais portuguesas, na expo-
sição comemorativa do I Cen-
tenário da Independência do
Brasil» e «tendo sido mencio-
nado por Maria Júlia Antunes
em 1929 no IV Congresso Beirão
realizado em Castelo Branco»,
acrescenta.

Ensinado nas escolas técnicas
criadas em 1948 e transmitido
de mães para filhas na locali-
dade de Tibaldinho e noutros
lugares da freguesia de Alcafa-
che, este bordado foi-se man-
tendo «vivo». «Actualmente, de-
vido à natural mobilidade das
populações e, também, graças
a algumas acções de formação
profissional que têm vindo a ser
realizadas em Tibaldinho, mas
que abrangem mulheres de lo-
calidades vizinhas, este bordado
é feito em todo o concelho de
Mangualde e também em parte
do território dos concelhos li-
mítrofes de Viseu e Nelas», re-
fere ainda  o documento. 

Workshops têm ajudado a promover a produção dos bordados
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MANGUALDE A partir de hoje
e até ao dia 4 de Setembro, Man-
gualde volta a estar em festa
com um programa cheio de ani-
mação, música e tradição. Para
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João Aze-
vedo, as expectativas em rela-
ção às festas são elevadas. «Es-
tas são umas festas com muita
qualidade e que atraem sempre
muitas pessoas. As festas são
boas e embora venham num
período difícil, são um orgulho
para os mangualdenses», disse
o autarca.

De ano para ano, as festas va-
riam o programa conforme a
possibilidade financeira mas
João Azevedo garante que esse

factor não muda a qualidade do
certame. «Os programas têm
muito a ver com a possibilidade
financeira mas as festas têm
sempre muita qualidade. Temos
sempre uma mistura de conti-
nuidade e inovação», garantiu

ainda o presidente da Câmara
de Mangualde.

A noite de hoje é dedicada às
Escolas de Mangualde. Amanhã,
sobem ao palco a Banda
Magma e os ÁTOA. No sábado,
POEMA BIG BANG e a Banda
Função Públika têm a seu cargo
a animação da noite. No dia se-
guinte sobem ao palco o grupo
Repúblika e os Azeitonas. Na se-
gunda-feira actuam os Hi-Fi. Fa-
zem ainda parte do programa
arruada pelas Bandas Filarmó-
nicas, Encontro de Folclore e ac-
tuação da Alcatuna.

Mas como o programa «não
é só para a música mas também
para o património», fazem ainda
parte do cartaz Mercados de

Rua, VII Festival de Sopas de
Mangualde e a 5.ª edição do
Mangualde Fashion. O desporto
marca também presença com
o VII Torneio de Xadrez, o Tor-
neio de Veterano, o Concurso
Nacional de Pesca Desportiva
“Cidade de Mangualde” e ainda
uma Largada de Pombos.

Para João Azevedo, estas se-
rão umas festas imperdíveis,
que não vão desiludir os visi-
tantes. «Quem por aqui passar
vai certamente ficar satisfeito.
Gostamos de promover as
nossas instituições, os nossos
homens e mulheres e o que há
de melhor no nosso concelho
sem nunca esquecer as nossas
gentes».|

“Festas dentro das possibilidades
mas com muita qualidade”

Mangualde está em festa
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PENEDONOA comissão con-
sultiva também deu parecer
positivo ao pedido de registo
dos trabalhos em junça (planta
que nasce espontaneamente
nas serras) feitos na freguesia
de Beselga, no concelho de Pe-
nedono.

"É culminar de todo um pro-

cesso que encetámos de certi-
ficação de um tipo de artesa-
nato que no passado foi bas-
tante importante para a econo-
mia da freguesia da Beselga",
afirmou à Lusa o presidente da
autarquia, Carlos Esteves.

O autarca contou que, há
três anos, o mestre artesão e

principal animador do centro
de artesanato de Beselga rece-
beu um prémio nacional (com
uma ceira para o azeite), o que
"motivou ainda mais a atenção
e o interesse" para o processo
de certificação.

"Há a preocupação, comum
a todos os autarcas, de criar

condições para que o artesa-
nato não morra, principal-
mente este artesanato que tem
algumas especificidades", fri-
sou, sublinhando a importân-
cia do trabalho que tem sido
desenvolvido no centro de ar-
tesanato.

Carlos Esteves considerou
que os artesãos "não podem
estar só presos ao tradicional,
têm que criar peças mais con-
temporâneas", o que já tem es-
tado a acontecer com a junça
de Beselga. |

Bordado de Tibaldinho
com parecer positivo
para certificação
Mangualde Parecer publicado ontem em Diário da República. Presidente 
da Câmara diz que os bordados são uma “jóia da coroa” do município e vão sair
valorizados
A comissão consultiva para a
Certificação de Produções Ar-
tesanais Tradicionais deu pa-
recer positivo ao pedido de re-
gisto do bordado de Tibaldi-
nho, o que o presidente da Câ-
mara de Mangualde conside-
rou ser "um passo de gigante"
para a sua valorização.

Num aviso ontem publicado
em Diário da República é re-
ferido que a Câmara de Man-
gualde tinha apresentado o pe-
dido de registo do bordado de
Tibaldinho no Registo Nacio-
nal de Produções Artesanais
Tradicionais Certificadas e que
este mereceu parecer positivo.

"Foi dado um passo de gi-
gante, porque esta arte é feita
em Mangualde há mais de 200
anos por pessoas muito dedi-
cadas, mas sem ter o valor acres-
centado que devia", afirmou à
agência Lusa o presidente da au-
tarquia, João Azevedo.

Na sua opinião, este produto
- que é uma "joia da coroa" do
concelho de Mangualde - "vai
assim ser mais valorizado quer
para quem o faz, quer para
quem o compra".

João Azevedo explicou que,
ao fazer o pedido, a autarquia
pretendia demonstrar "que va-
loriza e respeita muito" as pes-
soas que se dedicam a esta arte.

"Esta é uma decisão imate-
rial, mas que tem um signifi-
cado fundamental para o de-
senvolvimento daquela zona

do concelho. O município deu
o contributo para a valorização
definitiva daquele produto",
frisou.

No aviso ontem publicado
pode ler-se que se trata de "um
bordado a branco distinguível
dos restantes bordados, com
um nome e uma reputação es-
tabilizados há mais de um sé-
culo, com uma gramática de-
corativa própria e com tradi-
ção reconhecida e compro-
vada".

"Pese embora os indícios an-
teriores da existência de bor-
dado no território de Tibaldi-
nho e Alcafache, no concelho
de Mangualde, parece plausí-
vel que a produção de bordado

de Tibaldinho de forma mais
sistemática e com destino ao
mercado tenha iniciado por
volta de meados dos anos 70
do século XIX, ganhando a
partir daí a sua identidade pró-
pria e genuinidade", explica.

Foi a partir dos anos 20 do
século passado que este bor-
dado ganhou "especial relevo,
estando presente na represen-
tação das pequenas indústrias
regionais portuguesas, na ex-
posição comemorativa do I
Centenário da Independência
do Brasil" e "tendo sido men-
cionado por Maria Júlia Antu-
nes em 1929 no IV Congresso
Beirão realizado em Castelo
Branco", acrescenta.

Ensinado nas escolas técni-
cas criadas em 1948 e trans-
mitido de mães para filhas na
localidade de Tibaldinho e
noutros lugares da freguesia
de Alcafache, este bordado foi-
se mantendo "vivo".

"Actualmente, devido à natu-
ral mobilidade das populações
e, também, graças a algumas
acções de formação profissio-
nal que têm vindo a ser reali-
zadas em Tibaldinho, mas que
abrangem mulheres de locali-
dades vizinhas, este bordado é
feito em todo o concelho de
Mangualde e também em parte
do território dos concelhos li-
mítrofes de Viseu e Nelas",
acrescenta o documento. |

Workshops têm ajudado a promover a produção dos bordados de Tibaldinho

Certificação também para
artesanato em junça
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Bordados da
Tibaldinho perto
da certificação
Mangualde | P9
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FESTAS DA CIDADE MANGUALDE

“Festas dentro das possibilidades
mas com muita qualidade”
Evento Festas da Cidade começam hoje e terminam a 4 de Setembro

A partir de hoje e até ao dia 4
de Setembro, Mangualde volta
a estar em festa com um pro-
grama cheio de animação, mú-
sica e tradição. Para o presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, as
expectativas em relação às fes-
tas são elevadas. “Estas são
umas festas com muita quali-
dade e que atraem sempre
muitas pessoas. As festas são
boas e embora venham num
período difícil, são um orgulho

para os mangualdenses”, disse
o autarca. 

De ano para ano, as festas
variam o programa conforme
a possibilidade financeira mas
João Azevedo garante que esse
factor não muda a qualidade
do certame. “Os programas
têm muito a ver com a possi-
bilidade financeira mas as fes-
tas têm sempre muita quali-
dade. Temos sempre uma mis-
tura de continuidade e inova-
ção”, garantiu ainda o presi-

dente da Câmara de Man-
gualde.

A noite de hoje é dedicada às
Escolas de Mangualde. Ama-
nhã, sobem ao palco a Banda
Magma e os ÁTOA. No sábado,
POEMA BIG BANG e a Banda
Função Públika têm a seu cargo
a animação da noite. No dia se-
guinte sobem ao palco o grupo
Repúblika e os Azeitonas. Na
segunda-feira actuam os Hi-Fi.
Fazem ainda parte do pro-
grama arruada pelas Bandas

Filarmónicas, Encontro de Fol-
clore e actuação da Alcatuna. 

Mas como o programa “não
é só para a música mas tam-
bém para o património”, fazem
ainda parte do cartaz Merca-
dos de Rua, VII Festival de So-
pas de Mangualde e a 5.ª edi-
ção do Mangualde Fashion. O
desporto marca também pre-
sença com o VII Torneio de Xa-
drez, o Torneio de Veterano, o
Concurso Nacional de Pesca
Desportiva “Cidade de Man-

gualde” e ainda uma Largada
de Pombos. 

Para João Azevedo, estas se-
rão umas festas imperdíveis,
que não vão desiludir os visi-
tantes. “Quem por aqui passar
vai certamente ficar satisfeito.
Gostamos de promover as
nossas instituições, os nossos
homens e mulheres e o que há
de melhor no nosso concelho
sem nunca esquecer as nossas
gentes”. |

MODA A 5.ª edição do Man-
gualde Fashion decorre dia 2
de Setembro, sexta-feira. O
evento, com início marcado
para as 21h00, terá lugar no
Largo Dr. Couto e pretende, tal
como tem acontecido nas edi-
ções anteriores, ser um su-
cesso. A edição deste ano conta
com a presença de Rute Mar-
ques, ex-modelo, apresenta-
dora e actriz. O evento tem o
apoio da Associação Empre-
sarial de Mangualde e está in-
serido nas Festas da Cidade.

O desfile de moda pretende,
mais uma vez, dinamizar e

promover as marcas e as lojas
de Mangualde, envolvendo os
vários representantes de roupa

e acessórios, ourivesarias e re-
lojoarias, sapatarias, cabelei-
reiros e ópticas. |

Mangualde Fashion 
está de regresso

Festival da Sopa junta 
milhares de pessoas
GASTRONOMIA No âmbito
das Festas da Cidade, Man-
gualde recebe pelo 7.º ano con-
secutivo o “Festival de Sopas
de Mangualde”, que dá a co-
nhecer aos visitantes as me-
lhores sopas da região. O fes-
tival decorre este domingo, pe-
las 18h30, no Largo das Car-
valhas. “Este é um festival que
envolve uma série de restau-
rantes e instituições que pro-
movem os produtos endóge-
nos e a cozinha regional”, es-
clareceu João Azevedo. “Este
dia serve também para abri-
lhantar as nossas festas e trás
milhares de pessoas para pro-

var as sopas que muito têm a
ver com as nossas raízes”, disse
ainda o autarca. |

PROGRAMA
HOJE
21h30 - Noite das
Escolas de Man-
gualde – Largo Dr.
Couto

AMANHÃ
21h30 - Banda
Magma – Largo Dr.
Couto
22h30 - ÁTOA –
Largo Dr. Couto

SÁBADO
Todo o dia - Merca-
dos de Rua – Largo
do Rossio
14h30 - VII Torneio
de Xadrez – Largo
do Rossio
16h00 - Torneio de
Veteranos – Estádio
Municipal
21h30 - POEMA BIG
BAND – Largo Dr.
Couto
22h30 - Banda Fun-
ção Públika – Largo
Dr. Couto

DOMINGO
Todo o dia - Merca-
dos de Rua – Largo
do Rossio
8h00 - Concurso
Nacional de Pesca
Desportiva “Cidade
de Mangualde”
9h00 - Largada de
Pombos – Largo Dr.
Couto
14h30 - Arruada pe-
las Bandas Filarmó-
nicas – Ruas da Ci-
dade
15h00 - Encontro
de Folclore – Largo
das Carvalhas
18h00 - Alcatuna –
Largo das Carvalhas
18h30 - VII Festival
de Sopas de Man-
gualde
21h30 - Grupo Re-
públika – Largo Dr.
Couto
22h30 - Os Azeito-
nas – Largo Dr.
Couto

SEGUNDA-FEIRA
21h30 - Grupo Hi-Fi
– Largo Dr. Couto

2 DE SETEMBRO
21h00 - Mangualde
Fashion – Largo Dr.
Couto

4 DE SETEMBRO
8h00 - Largada de
Perdizes, Faisões e
Patos Bravos

i
DR

As festas têm sem-
pre muita qualidade.
Temos sempre uma
mistura de continui-
dade e inovação.
Quem por aqui pas-
sar vai certamente fi-
car satisfeito. Gosta-
mos de promover as
nossas instituições,
os nossos homens e
mulheres e o que há
de melhor no nosso
concelho sem nunca
esquecer as nossas
gentes”.

João Azevedo
Presidente
da Câmara
de Mangualde

Continuidade
e inovação

Festas atraem todos os anos milhares de pessoas à cidade de Mangualde

Milhares de pessoas esperadas no desfile de moda
Festival das sopas
realiza-se domingo

Página 202



A203

Página 203



A204

Página 204



Página 205



A206

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 17,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65801730 25-08-2016

 E porque a época do ano é 
de festas e romarias, em Man-
gualde começam esta quinta-
-feira, 25 de agosto, as Festas da 
Cidade. Aqui vão ser nove dias 
de animação com um cartaz re-
partido entre animação, música 
e iniciativas a marcar a tradi-
ção, em pleno Largo Dr. Couto.
 “As Festas da Cidade, pro-
movidas pela Câmara Munici-
pal esperam atrair, mais uma 
vez, inúmeros visitantes ao 
município. Durante os dias de 
festa são várias as iniciativas 
esperadas que vão decorrer 
em diferentes locais da cidade”, 
descreve o presidente da autar-
quia, João Azevedo. “As Festas 
da Cidade” fazem parte da nos-
sa identidade. O que fazemos é 
algo de nós e é um momento de 
grande importância que marca 
a nossa identidade dentro dos 
nossos condicionalismos finan-
ceiros”, adianta o autarca. 
 João Azevedo defende que 
as festas populares que decor-
rem em todos os concelhos ao 
longo dos meses de verão “de-
vem ser uma mostra do territó-

rio em que possam apresentar o 
concelho nesta altura do ano” e 
não apenas um momento mu-
sical com artistas de renome 
nacional em palco. “Devemos 
aproveitar o momento para 
mostrar a prata da casa e assim 
valorizar o que temos na terra”, 
sublinha.
 O certame começa esta 
quinta-feira com a ‘Noite das 
Escolas de Mangualde’. No dia 
seguinte, sexta-feira, sobem 
ao palco a Banda Magma e os 
ÁTOA. No sábado, POEMA 
BIG BAND e Banda Função 
Públika farão os sons da noite. 
Grupo Repúblika e Os Azeito-
nas são as apostas para a noite 
de domingo e o Grupo HI-FI 
para a noite de segunda-feira. 
Arruada pelas Bandas Filar-
mónicas, Encontro de Folclore 
e atuação da Alcatuna também 
figuram do programa musical.
 O certame conta ainda com 
Mercados de Rua (27 e 28 de 
agosto), o VII Festival de Sopas 
de Mangualde (28 agosto) e 5ª 
edição do Mangualde Fashion 
(2 de setembro). A nível des-

portivo figura do programa o 
VII Torneio de Xadrez (27 de 
agosto), o Torneio de Vetera-
nos (27 de agosto), o Concurso 
Nacional de Pesca Desportiva 
‘Cidade de Mangualde’  (28 de 
agosto) e a Largada de Pombos 
(28 de agosto).

O regressO
dO piquenique

nO MOnte da
senhOra dO CastelO

 O programa dos festejos 
de Mangualde termina com 
as Festas da Nossa Senhora do 
Castelo. O tradicional encontro 
de fé no Monte histórico, dias 7 
e 8 de setembro, com uma pro-
gramação preparada pela Santa 
Casa da Misericórdia de Man-
gualde. No Dia do Município, 
8 de setembro, a manhã será 
de romaria com a Procissão e a 
tarde recupera uma antiga tra-
dição em que as famílias sobem 
ao monte para ali espalharem 
as suas toalhas e realizarem o 
tradicional piquenique. O pre-
sidente da Câmara chama-lhe 

“roteiro tradicional e fraterno” 
em que as famílias se encon-
tram, fazendo parte da história 
de Mangualde ao retratar “um 
passado longínquo”.
 “Atualmente há uma relação 
institucional muito forte [en-

tre a Câmara e a Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde], 
o que deixa a Câmara muito 
satisfeita com o aproximar das 
festividades que no fundo recu-
peram a história de Mangual-
de”, avança.

 MANGuALDE DE 25 AGOSTO A 8 DE SETEMBRO

 uma mostra da identidade do concelho
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dito… 
 “Modificámos ao intervalo, 
a equipa foi mais agressiva e 
corrigimos, ao disputarmos 
cada bola como se fosse a 
última. Merecemos o empate 
[1-1 frente ao Desp. Chaves] 
e podíamos ter feito mais um 
golo”. 

Petit
Treinador do CD Tondela

“Os emigrantes é que jogam 
mais porque têm mais 
dinheiro. Depois de eles 
abalarem isto fica parado 
porque o pessoal daqui não 
tem dinheiro”.

Joaquim Pereira 
Feirante

“Já andamos com este 
problema da redução de 
enfermeiros [no Centro 
Hospitalar Tondela-Viseu] 
desde o início do ano, o certo 
é que estes pedidos esbarram 
no Ministério da Saúde e vão 
chegando às pinguinhas”.

Alfredo Gomes
Sindicato dos Enfermeiros Portugueses

As festas populares “devem 
ser uma mostra do território 
para que possam apresentar 
o concelho e a prata da casa 
nesta altura do ano”.

João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“Estamos mais ou menos a 
meio da Feira [de S. Mateus] 
e os números oficiais revelam 
que já estamos com 550 mil 
visitantes, o que é de facto 
um número extraordinário. 
A Feira é polarizadora, seja 
num dia com cartaz nacional, 
seja num dia com cartaz 
local, as pessoas aderem a 
este conceito também familiar 
que tem e a transforma numa 
coisa única”.

Almeida Henriques
Presidente da Câmara de Viseu
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Comissão 
reconhece 
bordados 
de produção 
tradicional 
CASTELO BRANCO/MANGUALDE  A 
Comissão para a Certificação de 
Produções Artesanais Tradicionais 
deu ontem "parecer favorável" ao 
pedido de registo de produção tra-
dicional do bordado de Castelo 
Branco. O presidente do município. 
Luís Correia, diz que o parecer per-
mite que o bordado, com três sécu-
los de existência, seja identificado 
e reconhecido como património de 
Castelo Branco'. O município tem 
tentado valorizar o produto. com  
exposições e desfiles de moda. 

Também ontem, a comissão deu 
parecer positivo ao pedido de re-
gisto do bordado de Tibaldinho, 
Mangualde. O presidente da Autar-
quia. João Azevedo. considera que 
foi `dado um passo de gigante, por-
que esta arte é feita em Mangualde 
há mais de 200 anos por pessoas 
muito dedicadas, mas sem ter ova - 
lor acrescentado que devia". • 
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Mangualde regista produção tradicional do Bordado de Tibaldinho
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Com o objetivo de certificar a produção do Bordado de Tibaldinho, a Câmara Municipal de Mangualde
apresentou o pedido de registo da produção tradicional do mesmo ao Registo Nacional de Produções
Artesanais Tradicionais Certificadas, tendo o mesmo merecido um parecer positivo.
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "foi dado um passo de gigante,
porque esta arte é feita em Mangualde há cerca de 200 anos por pessoas muito dedicadas, mas sem
ter o valor acrescentado que devia". Este produto, que para João Azevedo é uma "joia da coroa" do
concelho de Mangualde "vai assim ser mais valorizado quer para quem o faz, quer para quem o
compra". Salientando que "a autarquia valoriza e respeita muito as pessoas que se dedicam a esta
arte". Para o edil "esta é uma decisão imaterial, mas que tem um significado fundamental para o
desenvolvimento do concelho. O município deu o contributo para a valorização definitiva daquele
produto".
 
BORDADO DE TIBALDINHO: UM NOME E
 
UMA REPUTAÇÃO ESTABILIZADOS HÁ MAIS DE UM SÉCULO
 
O Bordado de Tibaldinho é um bordado a branco distinguível dos restantes bordados, com um nome e
uma reputação estabilizados há mais de um século, com uma gramática decorativa própria e com
tradição reconhecida e comprovada. É um bordado manual, executado com linha 100 % algodão
ou/algodão mercerizado, em tecidos de 100 % algodão, 100 % linho e meio linho.
 
Desde sempre, foram os artigos ligados ao têxtil-lar o tipo de peças que ganharam o favor desta
específica decoração, sendo que mais tarde peças de outro tipo começaram a ser bordadas, mais
ligadas a complementos de vestuário.
 
Por:Mun.Mangualde
 
25 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Largada de caça
em Mangualde
Mangualde acolhe no próximo
dia 4 de Setembro mais uma
Largada de Caça. A iniciativa,
que se insere na programação
das Festas da Cidade, é orga-
nizada pelo Clube de Caça e
Pesca de Mangualde em par-
ceria com a Câmara de Man-
gualde. A concentração é às
8h00 na sede do clube.

Após o pequeno almoço-
convívio serão largadas cerca
de 800 peças, das quais 400
bicos, 200 perdizes, 150 fai-
sões e 50 patos, na Zona de
Caça Associativa de Man-
gualde . |
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O Grupo “Amigos do Tacho” é cons-
tituído por 60 cidadãos portugueses 
emigrantes no Reino Unido, que 
residem em Londres, e que todos 
os meses se reúnem em jantares de 
amizade e convívio comunitário. O 
objetivo é o de angariar apoios para 
atribuir em forma de donativos a 
instituições de solidariedade social e 
associações humanitárias da região 
de Viseu, como é o caso do donativo 
agora atribuído aos Bombeiros Volun-
tários de Mangualde.
A verba atribuída à corporação é 
superior a 1.400 euros e o cheque 
foi entregue durante um jantar que 
decorreu, no início da semana, no res-
taurante do “Live Beach” e que reuniu 
cerca de duas dezenas de membros 
dos “Amigos do Tacho”. 
Já não é o primeiro ato de solida-
riedade deste grupo de emigrantes 
radicado em Londres e que é maio-

ritariamente natural do concelho de 
Mangualde a que se juntam outros 
oriundos de povoações e concelhos 
vizinhos.
Os “Amigos do Tacho”, como se auto 
intitulam, é um grupo de pessoas 
amigas que entre comida e bebida 
angariam fundos para ajudar causas. 
Crianças, pessoas desfavorecidas, 
pessoas que precisam de apoio para 
combater doenças raras e oncológicas. 
Este ano a escolha recaiu nos Bom-
beiros Voluntários de Mangualde 
(BVM). A verba que este grupo de 
amigos angariou serve para “ajudar 
os que nos ajudam nas horas mais 
difíceis”, como dizem, “pois, todos os 
dias vemos a ação dos bombeiros, em 
diferentes cenários de atuação como 
é o caso do transporte de doentes, na 
assistência e socorro nos acidentes 
rodoviários”. E este ano, “como 
infelizmente em todos os outros, no 

combate aos incêndios florestais. Foi 
quase uma obrigação escolher uma 
instituição como os Voluntários de 
Mangualde”, sustenta Fernando 
Fonseca do grupo “Amigos do Tacho”.
O presidente dos Voluntários de 
Mangualde, João Soares, agradeceu o 
gesto e enalteceu a atitude “de quem 
habitualmente não reside no conce-
lho, mas que sente como ninguém a 
sua terra natal e que mesmo ao longe 
está atento à ação dos Bombeiros”.
Também o autarca de Mangualde, 
João Azevedo, presente neste conví-
vio, lembrou a ação da corporação 
local no dia a dia junto da comuni-
dade, destacando “o gesto altruísta” 
que este grupo de amigos teve para 
com esta instituição humanitária. 
João Azevedo sublinhou o papel 
fundamental que este e outros grupos 
de emigrantes têm tido na ajuda de 
instituições como esta.

   MANGUALDE

“CONFRARIA” AMIGOS DO TACHO REÚNE FUNDOS 
PARA OS BOMBEIROS
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Concentração: Clube de Caça e Pesca de Mangualde
 
No próximo dia 4 de setembro, domingo, Mangualde acolhe mais uma Largada de Caça. A iniciativa,
que se insere na programação das Festas da Cidade, é organizada pelo Clube de Caça e Pesca de
Mangualde em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde. A concentração está marcada para as
8h00 na sede do clube.
 
Após um pequeno almoço convívio serão largados cerca de 800 peças, das quais 400 bicos, 200
perdizes, 150 faisões e 50 patos, na Zona de caça associativa de Mangualde (6226 ICNF). A iniciativa
termina com um almoço na sede do clube e respetiva divisão das peças.  Todos os interessados
deverão fazer a sua inscrição na sede do clube (Monte Sra. do Castelo, 3530-802 Mangualde) ou
através dos telefones 961 853 932, 967 951 696 e 963 129 015. O preço por porta é de 130 euros e
de 65 euros por pessoa.
 
Por:Mun.Mangualde
 
26 de Agosto de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde
Largada de caça 
com mais 
de 800 peças

111 No próximo dia 
4 de setembro, domingo, 
Mangualde acolhe mais 
uma largada de caça. A 
iniciativa, que se insere na 
programação das Festas da 
Cidade, é organizada pelo 
Clube de Caça e Pesca de 
Mangualde em parceria 
com a Câmara de Mangual-
de.  A concentração para 
a iniciativa está marcada 
para as 08H00, na sede do 
clube.
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André Antunes Pereira

O Pedreles Beira Dão Clube já
apresentou o plantel para dis-
putar, pela segunda temporada
consecutiva, a zona Sul da 1.ª
Divisão Distrital da Associação
de Futebol de Viseu. 

A formação da freguesia de
Fornos de Maceira Dão, em
Mangualde, será orientada
pela dupla Paulo Marques e
Luis Garcia, mostrando-se
ambiciosa e confiante para
terminar a prova nos primei-
ros lugares da tabela classifi-
cativa.

Em comunicado, os respon-
sáveis do Pedreles garantem
ter reunido “um grupo dinâ-
mico, empenhado e moti-
vado”, admitindo que as metas
passam por alcançar os “pri-
meiros lugares do campeo-
nato distrital” “ou até mesmo
o título de campeão”.

Tiago Gomes, Rafael Alegre,
Diogo Silva, Marco Amaral,
Marcelo Correia, Ivo Patrício,

Márcio Marques, João Sousa,
Marcelo Marques, Luís Filipe
(Tostas), Nuno Rodrigues, Luís
Cruz (Lilo), Henrique Mar-
ques, Davide Almeida, Silvério
Pais, João Marcelo e Zé Car-
valhas formam o lote de joga-
dores que transitam da época
passada, aos quais a direcção
juntou Eduardo Albuquerque
(ex-Canas Senhorim), Diogo
Rafael (ex-Mangualde), Ruben
Marques (ex-Mangualde) e

Mário Jerónimo (ex-Santiago
de Cassurrães).

Cristina Rosa, André Con-
deço e Emil Dinev integram a
equipa directiva mais próxima
do plantel, com Pedro Loureiro
como massagista e ainda uma
equipa de apoio com Manuel
Santos, Francisco Cruz, Cinda
Cruz e Jorge Soares.

Encontro com autarca 
A sessão que serviu para

apresentar a equipa contou
com presença do presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, do vice-
presidente Joaquim Patrício,
do assessor da presidência da
autarquia, Bruno Pereira, bem
como o presidente do Pedre-
les, António Ramos. Em suma,
as personalidades transmiti-
ram uma mensagem de felici-
tações acompanhada por de-
sejos de muito sucesso. |

Futebol
1.ª Divisão AF Viseu

Plantel definido para 
atacar lugares cimeiros
Pedreles Equipa do concelho de Mangualde volta a disputar a zona Sul 
e mostra ambição para terminar a prova no topo da classificação

Equipa será orientada pela dupla de treinadores Paulo Marques e Luis Garcia

D.R.
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Silvino Cardoso

Cristiano Pereira, Miguel Mon-
teiro e Carla Paim são os três
atletas da Casa do Povo de
Mangualde que vão marcar
presença nos Jogos Paralím-
picos do Rio de Janeiro du-
rante o mês de Setembro. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal mangualdense, João
Azevedo, afirma que “é um or-
gulho enorme ter atletas do
concelho num dos eventos de
cariz mundial, contribuindo
para a promoção da região”.
João Azevedo elogia a Casa do
Povo de Mangualde ao referir
que esta “tem sido o motor im-
portantíssimo, desenvolvendo
um trabalho de grande nível,
formando jovens como atletas
e como homens”.

“Além de atletas de grande

qualidade que se têm desta-
cado no panorama desportivo
a nível nacional e não só, a
Casa do Povo de Mangualde
tem no seu treinador, João
Amaral, um homem de
enorme competência, sendo o
um dos principais responsá-
veis pela selecção portuguesa,
o que é também uma enorme
satisfação para todos os man-
gualdenses”, afirma João Aze-
vedo. 

No que respeita à participa-
ção dos três atletas em territó-
rio brasileiro, o edil mangual-
dense acredita que todos “vão
estar ao seu melhor nível, o
que será uma enorme alegria
para o concelho e região”.

A terminar, o autarca de
Mangualde felicita “todos os
atletas que vão integrar a de-
legação portuguesa” num
evento que ganha cada vez
mais impacto para o desporto
nacional e internacional. |

Atletismo
Jogos Paralímpicos Rio2016

Presidente da Câmara
de Mangualde orgulhoso

D.R.

Autarca diz que atletas mangualdenses vão estar ao melhor nível
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Água mais barata
em Mangualde
Proposta Executivo aprovou ontem revisão dos tarifários 
e o presidente da Câmara diz que os mangualdenses
começam a notar reduções a partir de Outubro
A Câmara de Mangualde apro-
vou ontem, em reunião do exe-
cutivo, a proposta de novos ta-
rifários de águas para o con-
celho que, de acordo com nota
de imprensa da autarquia,
“con templa um modelo pro-
gressivo do preço da água em
função do consumo”, fixando
preços para cada escalão. 

“Os novos tarifários enqua-
dram-se nas normas e reco-
mendações da ERSAR, norma-
lizando assim tarifários e ser-
viços municipais de água. A
proposta inclui os serviços de
abastecimento de água, de sa-
neamento de águas residuais
e de gestão de resíduos urba-
nos”, detalha a mesma nota de
imprensa.

Para João Azevedo, presi-
dente da autarquia, “a nova
proposta de tarifários de água
foi trabalhada com o objectivo,
se possível, de reduzir o preço

da água para as pessoas e esse
trabalho foi conseguido.” O au-
tarca diz que “os mangualden-
ses vão sentir, a partir de Ou-
tubro, uma redução da factura
da água, que em alguns casos
pode ser significativa.” “Fi-
zemo-lo sem colocar em
causa a sustentabilidade e efi-
ciência do serviço e seguindo

as recomendações da Enti-
dade Reguladora”, sublinha.

Os novos preços da água
contemplam tarifários domés-
ticos, sociais, para famílias nu-
merosas e não domésticos e se-
rão complementados pela nova
regulamentação dos serviços
de água no concelho que se en-
contra para publicação. |

Câmara aprovou novos tarifários da água
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Câmara reduz
tarifário da água
em Mangualde
A partir de Outubro | P8
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GNR de Mangualde 
muda de instalações

NOVO EDIFÍCIO Os militares
do Destacamento Territorial de
Mangualde do Comando Ter-
ritorial de Viseu da Guarda Na-
cional Republicana de Viseu
mudaram-se para novas ins-
talações, situadas na Rua José
Maria de Almeida, ao lado da
Biblioteca Municipal de Man-
gualde. 

A mudança de instalações –
o antigo quartel funcionava à
entrada do Bairro da Imacu-

lada Conceição – surge cerca
de dois anos depois do lança-
mento da primeira pedra do
novo edifício. 

A construção do novo edifí-
cio resultou de um protocolo
assinado, em 2010, entre a Di-
recção-Geral de Infraestrutu-
ras e Equipamentos, o muni-
cípio de Mangualde e a GNR,
representando um investi-
mento de dois milhões de eu-
ros. |

Novo quartel da GNR  localiza-se junto à biblioteca
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A Autarquia de Mangualde aprovou hoje, em reunião de Câmara, a proposta de novos tarifários de
águas para o concelho de Mangualde que contempla um modelo progressivo do preço da água em
função do consumo, fixando preços para cada escalão. Os novos tarifários enquadram-se nas normas
e recomendações da ERSAR, normalizando assim tarifários e serviços municipais de água. A proposta
inclui os serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de
resíduos urbanos.
 
Para o edil mangualdense, João Azevedo, "a nova proposta de tarifários de água foi trabalhada com o
objetivo, se possível, de reduzir o preço da água para as pessoas e esse trabalho foi conseguido." O
autarca considera que "os mangualdenses vão sentir, a partir de outubro, uma redução da fatura da
água, que em alguns casos pode ser significativa." Acrescentando, "fizemo-lo sem colocar em causa a
sustentabilidade e eficiência do serviço e seguindo as recomendações da Entidade Reguladora."
 
Os novos preços da água contemplam tarifários domésticos, sociais, para famílias numerosas e não
domésticos e serão complementados pela nova regulamentação dos serviços de água no concelho que
se encontra para publicação.
 
Por:Mun.Mangualde
 
30 de Agosto de 2016
 
Sofia Pacheco
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ARTE DE MARIA 
KEIL EM EXPOSIÇÃO 

e A partir de amanhã e até 
30 de setembro. a Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, acolhe a 
exposição de ilustrações de 
Maria Keil de Amaral 
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Posted by:  Sofia Pacheco
 
 
 
  31 de Agosto de 2016
3 Views
 
De 7 a 18 de setembro, os atletas mangualdenses Cristiano Pereira, Carina Paim e Miguel Monteiro, da
Casa do Povo de Mangualde vão representar Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a decorrer no
Rio de Janeiro (Brasil). O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, reuniu com os
atletas e com o treinador João Amaral para desejar boa sorte e pedir bons resultados.
 
O evento vai juntar mais de 4.300 atletas de 176 países naqueles que serão os primeiros Jogos na
América do Sul. Portugal estará representado por uma delegação composta por 28 atletas que
competirão nas modalidades de atletismo, boccia, ciclismo, equitação, judo, natação e tiro. A
participação portuguesa nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 pode ser acompanhada ao pormenor no site
do Comité Paralímpico de Portugal e nas suas redes sociais.
 
Por: Mun.Mangualde
 
31 de Agosto de 2016
 
Sofia Pacheco
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