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Opinião 
CRIANÇAS Na próxima quinta-feira, 1 de junho, o 

Município de Mangualde vai assinalar o Dia Mundial 
da Criança, promovendo um conjunto de atividades 
que irão decorrer nos Jardins do Largo do Rossio 
(no caso de condições climatéricas adversas, a ini- 

ciativa será transferida para o Pavilhão Municipal). 

Música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, 
largadas de balões e insufláveis são algumas das 
muitas atividades a realizar no âmbito desta iniciati- 
va que deverá reunir cerca de 1.300 crianças. 
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A2 Jorge Monteiro vence Torneio Maio 2017 - 4ª e última Prova do Circuito Hotel Sra. do
Castelo 2017 (Mangualde)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-05-2017

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=caf87e76

 
Realizou-se no passado dia 27 Maio 2017 a 4ª e última prova do Circuito Hotel Sra. do Castelo 2017
prova organizada pelo Let&Stroke - Secção de Squash da Casa do Povo de Mangualde.
 
A cidade de Mangualde acolheu a última prova de squash do circuito local 2017, prova essa muito
disputada, pois estavam em disputa as últimas vagas para o apuramento para a prova rainha da
época, o Masters Sonho d'Ouro 2017
 
Passando aos resultados.
 
Nesta 4ª prova da época o grande vencedor foi o jovem atleta Jorge Monteiro (Aveiro) que venceu
nesta final Jorge Faria (Anadia) por 3-2 (10-12, 11-9, 5-11, 11-1, 11-1), num excelente e disputado
jogo.
 
NUNO CASTRO (Let&Stroke) e JORGE MONTEIRO (Vencedor do Torneio)
 
Nas meias-finais Monteiro venceu Norberto Monteiro (Estarreja) por 3-1 (10-12, 11-5, 12-10, 11-8) e
Faria venceu Hugo Cabral (Aveiro) por 3-0 (11-2, 11-7, 11-5).
 
No jogo de atribuição do 3º lugar Norberto Monteiro levou a melhor e venceu Cabral
 
No que às Placas Secundárias diz respeito, os resultados foram os seguintes:
 
Na final da Placa A, num jogo disputado entre Leonel Pereira (Lamego) e Rafael Ferreira (Mangualde),
Ferreira levou a melhor vencendo por 3-1 (11-6, 8-11, 11-4, 11-7) .
 
Na final da Placa B, num jogo disputado entre José Monteiro (Covilhã) e Rui Alexandre (São Pedro do
Sul), Monteiro levou a melhor vencendo por 3-0 (11-2, 11-4, 11-6).
 
JORGE MONTEIRO (Vencedor), JORGE FARIA (2º Class.), LEONEL PEREIRA (vencedor Placa A), JOSÉ
MONTEIRO (vencedor da Placa B)
 
Por fim um agradecimento aos patrocinadores Hotel Sra. do Castelo / M.P Martins Contabilidade /
Ourivesaria Sonho d'Ouro / Gabinete de Projectos e aos apoios da Câmara e Piscinas Municipais de
Mangualde / Caves Messias / Mau Maria - Design
 
A próxima prova será o já famoso Masters Sonho d'Ouro 2017 que se realizará nos dias 1 e 2 de Julho
2017.
 
JANTAR
 
TODOS OS RESULTADOS
 
Publicado em quarta, 31 de maio de 2017
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ONTEM E HOJEO presidente
do Governo Regional do Prín-
cipe – São Tomé e Príncipe,
José Cardoso Cassandra, a de-
putada regional Engrácia Mi-
randa, e o presidente da Asso-
ciação Regional de Futebol de
São Tomé e Príncipe, João Ra-
mos Boa Esperança, estão de
visita a Mangualde.

A recepção oficial decorreu
ontem, no Salão Nobre da Câ-
mara Municipal de Mangualde,
de onde a comitiva partiu para
uma visita à fábrica de vestuá-
rio CBI e à fábrica da PSA. 

Hoje, a comitiva tem agen-
dada uma visita à quinta da
Cooperativa Agro-Pecuária
dos Agricultores de Man-
gualde, às 9h30, seguida da
queijaria Vale da Estrela, da
Coopebei, fechando a progra-

mação da manhã com uma vi-
sita à Soito Wines. Durante a
tarde visitam as aulas de for-

mação profissional na Escola
Secundária Felismina Alcân-
tara. |

Comitiva do Governo do 
Príncipe visita Mangualde

José Cardoso Cassandra, João Azevedo e Joaquim Patrício
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António Albino é, para já, o único nome
conhecido para ir a votos no próximo dia
14 de Junho. Actual líder quer cumprir sonho
de levar clube viseense à I Liga Página 12

Presidente do
Académico anuncia
recandidatura

Surto de sarna no
Hospital de Viseu

Cerca de 40 pessoas estarão a fazer tratamento e o Sector A do Serviço de Ortopedia foi isolado.   Página 20

Guarda Nacional
Republicana deteve
dois homens, de 53 e
46 anos, e apreendeu
várias armas, entre 
as quais uma 
Kalashnikov Ak-47 e
três armas de caça,
além de quase meio
milhar de munições
Página 9

DUPLA DETIDA POR
TRÁFICO DE ARMAS
EM S. PEDRO DO SUL

Fontelo abre
as portas ao 
Dia Paralímpico
Sexta-feira | P14

Jorge Magalhães
conquista
camisola de
melhor jovem 
Ciclismo | P13

GNR e David 
Carreira nas
Festas da Cidade
S: Pedro do Sul | P7

Cavalhadas de
Teivas vão fazer
“Sentir Viseu”
Dia 18 de Junho | P2

Orçamento
participativo 
conhece vencedores
Hoje em Viseu | P5

Governo Regional
do Príncipe 
visita Mangualde
Durante dois dias | P8

CIM Viseu Dão
Lafões apresenta
plano para a região
Alterações climáticas | P8

Sítios classificados
pela UNESCO
reunidos em debate
Lamego | P8

Moimenta da Beira
reedita Aquilino
“O homem da Nave”| P9

Turismo liga Centro
e Extremadura 
Leiria | P10

Hoje
com o

seu jornal

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5260 31 DE MAIO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT
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Milhares de pessoas invadiram o centro da cidade de 
Mangualde para participar na segunda edição da “Fei-

ra das Tradições e dos Produtos da Terra”. Num ambiente 
animado e trajado à época foi recriado o Mangualde antigo 
dos anos de 1940, 1950 e 1960. O presidente da Câmara de 
Mangualde marcou presença na iniciativa. 

Na abertura do evento, o Auditório da Câmara de Man-
gualde, acolheu a conferência “Economia e Sociabilidade 
Rural na Beira na primeira metade do séc. XX”, proferida por 
Maria Margarida Sobral da Silva Neto, especialista em Histó-
ria Moderna e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade 
e Vida Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. Durante o certame, as tabernas, os produtos regio-
nais, os jogos tradicionais e o teatro estiveram em destaque. 
Foi possível conhecer os produtos e os ofícios da época - ou-
rivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, 
medicina popular, alfarrabista, vendedoras de praça, simula-
cro, bordados, sapateiros, lanifícios e muito mais - ao som de 
espectáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas. 

Paralelamente, no sábado, o Mercado Municipal de Man-
gualde acolheu o ‘II Festival do Borrego’, organizado pela 
COAPE, com o objectivo de valorizar a fileira e promover a 
pastorícia, bem como degustar o borrego confeccionado de 
maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra. 

Milhares de pessoas passaram pelo evento 

Feira das Tradições e dos Produtos da Terra 
recriou Mangualde antigo

 

Durante os dias do evento, realizou-se ainda o ‘Fim-de-se-
mana gastronómico do cabrito’ nos restaurantes aderentes. 

A iniciativa foi promovida pela Câmara de Mangualde e 
contou com a parceria da Cidade Excelência Associação – 
Turismo de Mangualde, da COAPE, da Queijaria Vale da Estre-
la e do Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 3G.
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Novo curso de Bordados de Tibaldinho
procura preservar património
MANGUALDE Entre os dias 19
e 30 deste mês, a sede da So-
ciedade da Banda Filarmónica
de Tibaldinho, em Tibaldinho,
Mangualde, acolhe mais um
curso de 'Pontos Borda -
dos/Bordados de Tibaldinho'. 

A iniciativa, que decorre em
horário pós-laboral, das 19h00
às 23h00, é organizada pela
Câmara Municipal de Man-
gualde, em parceria com a
Junta de Freguesia de Alcafa-
che e o CEARTE – Centro de

Formação Profissional do Ar-
tesanato.

O curso enquadra-se em
Unidades de Formação de
Curta Duração (UFCD) e des-
tina-se a desempregados e a
empregados com interesses

nesta área. Manter viva a con-
fecção dos bordados de Tibal-
dinho e preservar, promover e
valorizar este património cul-
tural que constitui parte da
identidade mangualdense são
os principais objectivos. |
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MANGuALDe
‘Andanças Seniores’
leva idosos a Fátima
 O projeto ‘Andanças Seniores’ promovido pela Câmara de 
Mangualde em parceria com a Rede Social local vai promover 
durante os meses de junho e julho várias viagens a Fátima, le-
vando centenas de idosos a viajar até ao Santuário Mariano. O 
objetivo da iniciativa é de dinamizar o convívio entre todos os 
cidadãos seniores do concelho. 
 As viagens terão início no dia 26 de junho e terminarão a 
14 de julho. Podem participar todos os cidadãos do concelho 
de Mangualde, com idade igual ou superior a 65 anos, só se ad-
mitindo exceções nos casos de pessoas que comprovadamente 
necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em que 
um dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. 
 Do plano de viagem consta a saída das freguesias de origem 
às 8h, com chegada a Fátima às 10h45. Haverá depois um perío-
do livro e regressando o autocarro às 14h30. O passeio terá ainda 
uma paragem em Coimbra para um convívio e lanche no Parque 
da Canção, partindo para Mangualde às 17h15.
 O projeto ‘Andanças Seniores’ tem como base a realização de 
passeios a locais, previamente definidos pela autarquia, criando 
oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interes-
se histórico-cultural, momentos estimulantes para socialização, 
troca de experiências, emoções e comunicação no sentido de 
promover a interação, reforçar o convívio e os laços sociais.
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Crianças voltam a dormir 
com os livros
 A Câmara de Mangualde volta a convidar as crianças entre 
os 6 e os 11 anos a dormir com os livros, na Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves. A sessão ‘Dormir com Livros’, que decorre 
há 11 anos, tem lugar na noite de sábado, 3 de junho, às 21h. A 
intenção é fomentar o gosto pela leitura junto dos mais novos, 
numa noite diferente, onde a maratona dos contos só termina 
quando o sono chega.
 “As crianças, acompanhadas do encarregado de educação, do 
pai ou da mãe, vão passar uma noite rodeados de livros e par-
ticipar em diversas atividades”, revela a autarquia numa nota à 
imprensa. Apresentação do livro ‘O elefante Tó Zé’ de Susana 
Martins, espetáculo ‘Contos e cantos’ com Dennis Xavier & So-
fia Moura, contos pela noite dentro com a equipa da Biblioteca 
Municipal, pais, mães e crianças e ceia partilhada fazem parte da 
noite. Na manhã de domingo será servido o pequeno-almoço a 
todos os participantes, oferecido pela Câmara Municipal.
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CLDS3G - CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DE Y GERAÇÃO 
PNL: O PODER DE FAZER ESCOLHAS 
"Programação Neurolinguística"(P.N.L.) foi o tema do 
workshop dinamizado pelo CLDS3G, no passado dia 23, 
no Auditório Municipal. 
A abertura da sessão esteve a cargo da vereadora da 
Ação Social, Maria José Coelho, que agradeceu a pre-
sença de todos e falou das várias iniciativas que estão 
previstas para a semana da Saúde, programa onde este 
workshop se insere. 
De seguida, a oradora Ma José Tenreiro, psicóloga e coa-
ch, deu início à sessão lembrando que "temos sempre 
infinitas escolhas para cada situação" e que "o conjunto 
de ferramentas que a P.N.L. nos disponibiliza, facilita uma 
tomada de consciência do funcionamento das estruturas 
da mente, para dessa forma, lidarmos mais facilmente 
com ela". No desenvolvimento do tema, a oradora referiu 
que, "esta tomada de consciência permite-nos trabalhar 
objetivos, em qualquer contexto da nossa vida!' 
Esta iniciativa decorre da atividade n.17, do Eixo II, do 
Plano de Ação do projeto CLDS3G de Mangualde, e inse-
re-se na Semana da Saúde, cuja organização pertence à 
Câmara Municipal de Mangualde. 

"TU NÃO MANDAS EM MIM!" DÁ CONTINUIDADE AO 
CICLO DE TERTÚLIAS SOBRE COMPORTAMENTOS 
DE RISCO NA ADOLESCÊNCIA 
Considerando que uma tertúlia pode ser um excelente 
instrumento educativo, potenciador do sentido crítico e  

de tolerância para com outras ideias, o Contrato Local de 
Desenvolvimento Social de 3a Geração (CLDS 3G), em 
parceria com a Unidade de Cuidados na Comunidade (U. 
C.a), e o Agrupamento de Escolas de Mangualde (A.E.M.), 
promoveu no passado dia 23 de maio, mais uma tertúlia 
intitulada "Tu não mandas em mim", dando continuidade 
ao ciclo, que se pretende que seja uma oportunidade de 
confronto com a necessidade de emancipação inerente 
a esta fase de desenvolvimento e os comportamentos de 
risco que remetem para situações de dependência 
Tendo por base estes pressupostos, Patrícia Monteiro, 
coordenadora do centro de respostas integradas de 
Viseu- CRI , orientou o debate em torno dos comporta-
mentos de risco que podem levar ao uso abusivo de redes 
sociais. 
A sessão, que decorreu na Bugalha, terminou com um 
lanche convívio, com a natural confraternização e estreita-
mento das relações entre os participantes. 
Esta tertúlia está integrada na Semana da Saúde da Câ-
mara Municipal de Mangualde e contou com a presença 
de Fernando Júlio, pela UCC, e Cristina Matos, Maria Céu 
Pinhel pela A.E.M., Maria José Coelho vereadora da ação 
social da C.M.M., Rosalina presidente da associação, cul-
tura, conhecimento e igualdade de género- ACCIG e Ce-
cília Pina pela Entidade Coordenadora Local, Obra Social 
Beatriz Pais — Raúl Saraiva. 
Com esta atividade pretendeu-se promover a assertivida-
de, fomentar a capacitação sócio-afetiva e identificar e 
prevenir comportamentos de risco entre os jovens e ado-
lescentes do concelho. 
Atividade 25 - Eixo 2 

WORKSHOP "COMUNICAR COM ADOLESCENTES: 
MISSÃO POSSÍVEL" 
Foi no Auditório Municipal repleto, que decorreu, no pas-
sado dia 18 de Maio, o Workshop "Comunicar com Ado-
lescentes: Missão Possível", dirigido a pais e à comunida-
de em geral, promovido pelo CLDS3G em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde e a Rede Social. 
A iniciativa teve um primeiro momento musical, protagoni-
zado pelos jovens Miguel Monteiro, no violino, e Inês Mon- 

teiro, na guitarra clássica. 
Na sessão de abertura estiveram presentes o vice-pre-
sidente do município e vice-presidente da Obra Social 
Beatriz-Pais, Raúl Saraiva, Joaquim Patrício, a vereadora 
da Ação Social e Presidente do Conselho Local de Ação 
Social de Mangualde (CLASM), Ma José Coelho e a 
Coordenadora do Projeto CLDS3G Mangualde, Ma José 
Tenreiro. 
Joaquim Patrício começou por saudar os presentes e con-
gratulou-se pela forte adesão da comunidade, destacando 
a importância deste tipo de eventos para as famílias, por 
promover o desenvolvimento das competências pessoais, 
parentais e sociais. 
A dinamização do workshop esteve a cargo da psicóloga 
e coach, Ângela Coelho, que envolveu a assistência na 
temática da comunicação com os adolescentes, centrada 
na relação pais/filhos, "partindo sempre da premissa que 
a mudança pode ser sempre uma escolha nossa". 
Este pretende ser o início de um ciclo de vários encontros 
dedicados à família, e insere-se no projeto que está a ser 
desenvolvido, em parceria, entre o CLDS3G e o Agrupa-
mento de Escolas de Mangualde, que tem por objetivo a 
promoção do sucesso escolar. 
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CAMARA MUNICIPAL DE 
MANGUALDE REFORÇOU 
COM ADENDAS AS 
JUNTAS DE FREGUESIA 
A Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente, 
João Azevedo, negociou com todos os Presidentes 
de Junta do nosso concelho e chamou-lhe Plano 
Plurianual ou seja, é o plano que faz as transferências 
de verbas atribuídas pela Câmara para as Juntas 
de Freguesia, agora foram aprovadas adendas aos 
contratos anteriormente feitos. Assim, a União de 
Freguesias de Moimenta do Dão e Lobelhe do Mato, 
teve uma adenda no valor de 15.000 euros, a Junta 
de Freguesia de Espinho, 3.675 euros e a Junta de 
Freguesia de Cunha Baixa, 16.350 euros. 
Um freguês da Freguesia de Espinho pergunta que 
negócio fez o seu Presidente da Junta para ter direito 
a tão pouca verba, quando os vizinhos, com mais 
verba, ainda entendem que é pouco. Espinho tem 
seis aldeias e as outras simplesmente duas. Porque 
será??? 
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FESTA E ANIMAÇÃO MARCAM DIA DA CRIANÇA 
MÚSICA, BOLAS DE SABÃO, ANIMADORES, SKY 
DANCER, LARGADAS DE BALÕES E INSUFLÁVEIS 
De forma a proporcionar um dia especial aos mais 
novos, a Câmara Municipal de Mangualde preparou 
um programa cheio de animação e diversão para assi-
nalar o Dia da Criança. A festa realiza-se hoje dia 1 de 
junho, nos Jardins do Largo do Rossio, e são espera-
das cerca 1300 crianças das escolas do concelho. No 
caso de condições climatéricas adversas, a iniciativa 
será transferida para o Pavilhão Municipal. 
Música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, 
largadas de balões e insufláveis vão surpreender os  

mais novos. A iniciativa destina-se às crianças do Pré 
-escolar (da parte da manhã) e do 1. ° Ciclo do Ensino 
Básico (da parte da tarde). Durante o evento serão 
ainda distribuídos balões e água. 
O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de 
junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por 
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as 
crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma 
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à edu-
cação gratuita, à proteção contra todas as formas de 
exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fra-
ternidade universais. 

Página 11



A12

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 25,66 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69824638 01-06-2017

JOÃO AZEVEDO QUER "RESULTADO HISTÓRICO NAS 
PRÓXIMAS ELEIÇÕES" 
MILHAR E MEIO DE PESSOAS APLAUDIRAM A 
APRESENTAÇÃO DE RECAN Dl DATURA DE JOÃO 
AZEVEDO 
No passado sábado, dia 27, no pavilhão municipal, 
milhar e meio de pessoas estiveram presentes na 
apresentação da recandidatura de João Azevedo à 
Câmara Municipal de Mangualde. No evento, foram 
também apresentados todos os candidatos às Juntas 
de Freguesia e Assembleia Municipal. 
Ao candidatar-se a um terceiro mandato à frente da 
Câmara Municipal, João Azevedo referiu: "É a última 
vez mas é como se fosse a primeira. Estou cheio de 
força, cheio de vontade, cheio de entusiasmo, cheio 
de garra para defender os interesses de Mangualde e 
dos Mangualdenses!" 
No evento, João Azevedo contou com a presença  

de António Costa, na qualidade de Secretário-
geral do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, 
Jorge Coelho, e Francisco Polónio, entre outras 
personalidades. Contando com apoiantes e 
simpatizantes de todos os quadrantes sociais e 
políticos João Azevedo assumiu como meta da 
campanha "atingir o maior resultado do PS no país e 
ilhas", pretendendo neste próximo mandato "colocar 
Mangualde num patamar de excelência, através da 
atração de mais pessoas para o concelho, "através de 
políticas de investimento público e a criação de mais 
emprego qualificado". 
João Azevedo salientou ainda no seu discurso o 
saneamento financeiro do município como motivo 
particular de orgulho. 
Na cerimónia de apresentação, também António  

Costa, usou da palavra salientando o trabalho 
realizado por João Azevedo "O João Azevedo não é só 
o melhor candidato para Mangualde. O João Azevedo 
é um dos melhores presidentes de Câmara que 
existe em todo o país". Referiu ainda, a necessidade 
de haver mais concelhos como Mangualde, que se 
"continuem a desenvolver, que continuem a criar 
riqueza, a ter novas empresas e mais emprego, porque 
é graças aos concelhos como Mangualde que o país 
se desenvolve". 
O mangualdense Jorge Coelho tomou também 
a palavra numa manifestação de apoio a João 
Azevedo. "Temos um presidente de Câmara que tem 
um passado que fala por si" e que "vai até onde for 
preciso, fala com quem for preciso, chateia quem for 
preciso, para resolver os problemas concretos das 
pessoas e dos mangualdenses", sublinhou Jorge 
Coelho. 
Após as intervenções, o candidato João Azevedo, 
convidou todos os candidatos às Juntas de Freguesia 
a subirem ao palco, tendo sido calorosamente 
aplaudidos pelo público. 
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1Z.enaselmentiv.90 
FEIRA DAS 
TRADIÇÕES 
E DOS 
PRODUTOS DA 'AP  
TERRA 
MILHARES DE PESSOAS REVIVERAM 
MANGUALDE ANTIGO 

II FESTIVAL DO BORREGO 
MOSTROU-SE UM SUCESSO 

P. 08 e 09 

ANTÓNIO COSTA EM MANGUALDE 

NA APRESENTAÇÃO DA 
RECANDIDATURA DE JOÃO AZEVEDO 

FESTA DE Nª SENHORA DA 
CABEÇA 
MILHARES DE ROMEIROS 
MARCARAM PRESENÇA NA 
FESTA DE Na SRa DA CABEÇA EM 
VILA GARCIA, QUE SE REALIZA 
SEMPRE NA 5a FEIRA DA 
ASCENSÃO 

V P. 05 

O Primeiro Ministro, marcou presença no evento 
enquanto Secretário Geral do Partido Socialista 

P.03 

V JORNADAS DA 
MISERICÓRDIA 

SECRETÁRIA DE ESTADO DA 
SEGURANÇA SOCIAL MARCOU 
PRESENÇA NA CERIMÓNIA DE 
ABERTURA 

 

V P. 02 

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números Serviços Nacionais e Internacionais 
Gerência de 

232 613 297 232 613 298 Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
232 623 355 
Rua Comb. 

da G. Guerra, 
n° 27 

INSTITUTO CLINICO 
DEOFTALMOLOGIA 

232 611 075 
Rua da 

Saudade, 
n°7 

Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 
962974658 - 963051265 - 963901298 - 96701 1696 
www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@sapopt 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

comércio de 
móveis, Ida 

www.movifornos.pt  MIE 
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FAZER BEM, FAZER 
DIFERENTE 
Em ano de eleições a grande bandeira eleitoral do 
Executivo Municipal é a "trajetória de desagravamento 
da dívida e equilíbrio financeiro" e o facto de "levar 
a cabo o maior investimento público de sempre no 
concelho". Durante anos, os interesses e problemas 
dos mangualdenses foram, sistematicamente, adiados 
porque no vindouro ano de eleições teria que haver 
motivos para tentar direcionar votos. A obra em 
execução do "Prolongamento da Rede de Abastecimento 
de Agua desde o Bairro do Modorno e ao longo da Rua 
Gil Vicente até ao cruzamento da rua Azurara da Beira 
(cruzamento para a Sra. do Castelo), passando pela 
rua Covas do Barro", é sintomática do timing planeado 
pelo atual executivo relativo a algumas obras. Deduz-se 
que existem obras que apenas se tornam importantes 
em ano de eleições. Pequenas obras que para os 
mangualdenses são enormes, privando-os de melhor 
qualidade de vida e bem-estar em prol de calendários 
eleitorais, ou seja, fazer em um ano o que poderia ser 
feito faseadamente, antecipando as vontades e anseios  

das populações. A aposta na mudança é precisamente 
apostar nas pessoas, no seu bem-estar, na melhoria da 
qualidade de vida imediata, assim que seja possível e não 
premeditadamente. A azáfama é infernal, entre o anúncio 
de possíveis grandes investimentos dos quais se fala 
facilmente em milhões e as obras pagas pela Endesa 
facto que o Executivo oculta, observam-se, pequenos, 
pormenores de tostões que exponenciam desleixo, 
falta de brio e não auguram mentalidade para captar e 
chamar pessoas a Mangualde e ao concelho. Exemplo 
do referido são as fotos que valem mais que as palavras. 
Certamente os Mangualdenses já questionaram se 
será difícil ou dispendioso corrigir e melhorar coisas tão 
simples e que dependem, apenas, de uma outra atitude 
e brio perante a cidade e o concelho. Perante tanto 
anúncio e tanta propaganda, poder-se-á concluir que o 
que, na realidade, está deficitário é o brio a criatividade. 
No centro da cidade, Cineteatro, observa-se a 
"arquitetónica" vedação do terreno adjacente ao mesmo. 
A rotunda junto à Igreja Matriz, um dos monumentos ex-
libris do turismo do concelho, encontra-se num estado 
que em nada dignifica o roteiro turístico. O talude junto à 
Escola Gomes Eanes de Azurara, bem como, acesso ao 

Pavilhão Municipal, encontra-se por limpar com mato alto 
e sem manutenção. Falar, frequentemente, de milhões 
sem resolver pormenores de tostões revela muito a 
necessidade de mudança e de fazer bem diferente. 

Comissão Política PSD Mangualde 
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MAIS DE UMA CENTENA 
DE CRIANÇAS NO 
FESTIVAL DOS PEIXINHOS 
NATAÇÃO FOI A MODALIDADE EM DESTAQUE EM 
MANGUALDE 

Mais de uma centena de crianças participaram no 
domingo, dia 14 de maio, em mais uma edição do 
`Festival dos Peixinhos'. As crianças realizaram provas 
nos diversos estilos de Natação. Com  duração de três 
horas, este festival destina-se às crianças da Obra 
Social Beatriz Pais, Complexo Paroquial de Mangual-
de e Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães. 
A iniciativa insere-se no Plano de Atividades Despor-
tivas do Município e contou com a presença do Vice 
-Presidente da Autarquia, Joaquim Patrício. 
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COMUNICADO JSD MANGUALDE 
Na sequência dos recentes e lamentáveis comentários, a Comissão Politica da JSD de 
Mangualde vem, em defesa da honra dos jovens sociais-democratas desta estrutura, 
emitir o seguinte comunicado: 
1 - Sendo a JSD Mangualde uma organização de jovens sociais democratas cuja 
atuação pauta pela educação e pelo respeito por todos, consideramos não ser digna 
a forma como os seus representantes foram tratados pela juventude (que se diz) 
socialista, de Mangualde. 
2 - Não vamos alimentar "tricas" políticas, nem responder a qualquer tipo de 
provocação, muito menos nas redes sociais. A JSD Mangualde apenas utilizará a 
imprensa/redes sociais para apresentar as suas iniciativas aos Mangualdenses, bem 
como as suas propostas para Mangualde. Para transmitir, comunicar e informar. 
3- A JSD Mangualde vai continuar o seu trabalho de denúncia daquilo que de menos 
bom existe no Concelho, propondo iniciativas que promovam Mangualde. Vamos 
continuar a dar a cara pelo PSD, pois, acreditamos num projeto alternativo e queremos 
um futuro melhor para os jovens e para a população em geral no Concelho, situação 
na qual o PS e a JS em Mangualde já demonstraram não estar interessados. 
4 - A JSD Mangualde existe e não é inerte. Continuará a ser demonstrada a nossa 
força e o nosso trabalho, em nome da juventude e da população de Mangualde. 
5 - A JSD Mangualde reitera tudo o que tem denunciado e realizado em prol dos 
jovens e de Mangualde, sempre na defesa dos interesses dos mesmos. 
6 - A população de Mangualde pôde verificar a arrogância e a falta de respeito 
que a JS de Mangualde tem por outras juventudes representativas do Concelho. 
Lamentamos que apenas sirva de muleta ao PS local. Sim, pois nestes últimos anos 
não há registo de que a JS tenha feito algo de útil e em favor dos jovens no nosso 
Concelho. Servem apenas para aparecer nas festas. Ofendendo e caluniando quem 
tenta mudar o Concelho de Mangualde para melhor! 
7 - Jamais iremos abdicar de lutar pelo melhor para Mangualde, apesar do incómodo 
que isso possa causar à JS em Mangualde. Os Mangualdenses querem e precisam de 
um Concelho melhor. Querem uma juventude que trabalhe para o Concelho. Que não 
perca tempo a ofender caluniosamente e falaciosamente quem tenta fazer algo de útil. 

JSD Mangualde eSD 
MANGUALDE 
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INFORMAR E SENSIBILIZAR CONTINUAM A SER O 
FOCO PRINCIPAL DA SEMANA DA SAÚDE 
Com o intuito de promover estilos de vida mais saudá-
veis e alertar para questões fundamentais ligadas ao 
bem-estar e à saúde, Mangualde acolheu na passada 
semana (22 a 26 de maio) a V Edição da Semana da 
Saúde. As ações decorreram no centro da cidade e 
foram dedicados a várias temáticas: 'Sobreviver', Dia 
do bem estar físico e emocional', 'Dia do Cuidador', 
`Dia da Parentalidade' e 'Dia do Bem Estar'. 
As ações tiveram como objetivo informar sobre me-
didas preventivas para reduzir a incidência da doença 
e aumentar a responsabilidade da população pela 
manutenção da saúde e bem-estar. Para tal, foram 
postas em prática Técnicas Básicas de Socorrismo 
para Crianças e de Suporte Básico de Vida Para 
Adultos, sessões de Ginástica Laboral, workshops de 
Programação Neurolinguística, Saúde Mental, Crio-
preservação das células estaminais, "Posicionamento 
e Transferências e Nutrição, tertúlia "Tu Não Mandas 
em Mim, projeto da consulta da boneca, sessões de 
relaxamento pré e pós parto, oficina de yoga, sessão 
informativa Medicinas Alternativas Complementares 
dedicada aos temas Osteopatia e Acupuntura, de-
monstração de Karaté e atuação do Centro de Estu- 

dos Musicais "Nancy. No final, o Grupo Alpha Music 
promoveu um momento de animação que reverteu a 
favor do projeto "Dou mais tempo à vida" da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro. 
A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Man-
gualde no âmbito da Rede Social contou com o apoio 
de várias instituições/IPSSs que dinamizaram e in-
tervieram no âmbito da promoção da saúde: Unidade 
de Cuidados na Comunidade, Bombeiros Voluntários 
de Mangualde, Azurphisiovida, CLDS 3G, CRI Viseu, 
Agrupamento de Escolas de Mangualde, Santa Casa 
da Misericórdia de Mangualde, professora de yoga 
Filipa Antunes, Clinica Cuida Mais, Ginasium, Bebe 
Vida, Centro BUJUTSU de Mangualde e o Centro de 
Estudos Musicais "Nancy. 
A Vereadora, Maria José Coelho, agradeceu e elogiou 
a presença de todas/os as/os parceiras/os nesta 
iniciativa ao longo deste dias direcionada a todas as 
faixas etárias com temáticas diversas e que visam 
a promoção da saúde e do bem estar numa atitude 
sempre colaborante, cooperante e pro ativa com o 
município. 
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CURSO DE CULINÁRIA PROMOVE COZINHA 
INTERNACIONAL 
"Cozinha Internacional" é o terna do novo curso de 
culinária a realizar na cozinha da Escola Ana de Cas-
tro Osório, do Agrupamento de Escolas de Mangual-
de. A ação decorre de 03 a 24 de julho, das 19h00 às 
23h00. A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara 
Municipal de Mangualde e o CEARTE - Centro de 
Formação Profissional do Artesanato. 
Os destinatários são diversos: empregados, de-
sempregados, profissionais da área da hotelaria e  

restauração e outros profissionais com interesse de 
competências específicas nesta área. Tratam-se de 
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e 
as inscrições são limitadas. 
Todos os interessados podem inscrever-se de 01 a 
24 junho, no Gabinete de Inserção Profissional da 
Câmara Municipal. É de salientar que, no ato da inscri-
ção, deverão fazer-se acompanhar do documento de 
identificação e do certificado de habilitações. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Dr. Alexandre Alves 

V JORNADAS DA MISERICÓRDIA 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, 
acolheu no passado dia 19 de maio a V edição das 
jornadas da Misericórdia. Sob o tema "Portugal Interior, 
UMA GERAÇÃO DEPOIS", debateu-se o setor social: 
factos, desafios e escolhas. A iniciativa tinha como objetivo 
perspetivar o futuro e contribuir para fazer as escolhas 
que melhor se adequem às necessidades dos nossos 
territórios. 
A sessão de abertura teve início pelas 10H00 e contou 
com a presença de José Tomás, Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Mangualde, Ana Abrunhosa, Presidente 
da CCDR-C, Manuel de Lemos, Presidente da União de 
Misericórdias Portuguesas, João Azevedo, Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde e Cláudia Joaquim, 
Secretária de Estado Segurança Social, que compunham a 
mesa, entre muitas outras entidades que se encontravam 
presentes na plateia composta por cerca de 250 pessoas. 
A Santa Casa de Mangualde começou por apresentar 
um vídeo promocional das várias valências de que dispõe, 
seguindo-se a intervenção de José Tomás, que começou 
por agradecer a presença de todos, nomeadamente os 
10 provedores presentes, fazendo ainda votos para que 
os resultados das V Jornadas se tornassem em boas 
comunicações e que as mesmas ajudem no futuro. 
Ana Abrunhosa, salientou o envelhecimento com qualidade 
de vida e a importância que a área social assume perante 
a sociedade. 
No seguimento dos anteriores, Manuel de Lemos, referiu, 
além da justiça e solidariedade que Portugal necessita 
a nível do problema do envelhecimento, uma maior 
satisfação, confiança, qualificação e atração dos meios 
disponíveis para acolher a população mais envelhecida. 
João Azevedo, mais uma vez, salientou a importância da 
qualificação de vencimentos através da implantação de 
quadros técnicos superiores, promovendo assim a fixação 
das pessoas no concelho e desta forma aumentar a 
esperança de vida e por sua vez o aumento da natalidade. 
Salientou ainda, algumas das medidas levadas a cabo pelo  

atual governo como instrumentos de combate à pobreza. 
A finalizar as intervenções na sessão de abertura, usou 
da palavra Cláudia Joaquim, que começou por referir o 
reforço de 6,5% com que o governo dotou a segurança 
social, verba essa distribuída pelas instituições, tornando-a 
na área que mais cresceu nas últimas décadas. Salientou o 
reforço nas redes sociais, através de novos equipamentos 
e novas respostas sociais e no alargamento dos cuidados 
continuados, contribuindo para a diminuição da pobreza e 
do envelhecimento. 
À margem do evento, e em breves palavras à comunicação 
social, Cláudia Joaquim salientou a importância destas 
jornadas que permitem que temas fundamentais que estão 
na ordem do dia contribuam para que em conjunto haja 
uma reflexão sobre estas matérias, daí louvar a iniciativa e 
justificar a sua presença. 
Quando questionada sobre uma visão feita do interior 
do país, para que este deixe de ser considerado interior 
e para a ser o "centro", a Secretária de Estado, referiu a 
necessidade de se olhar para as regiões de forma distinta, 
uma vez que todas têm necessidades específicas e 
distintas. 
As medidas em curso e outras já implementadas servem 
também para melhor demonstrar as necessidades de cada 
região, referindo como exemplo a pouca oferta social que 
se verifica em algumas zonas, sendo portante necessário 
criar, enquanto em outras é apenas necessário alargar. 
A realidade que se vivia há cerca de 10 anos atrás é 
também muito diferente da realidade atual e daí surgirem 
novas necessidades na área social, dando como exemplo a 
criação das UCC. 
Outra das áreas a ser reformulada será o apoio domiciliário 
por forma a torna-lo adaptado às necessidades das 
familiares. 
"Sociedade, demografia e políticas da população", com 
moderação de Luis Miguel Ginja, Provedor da SCM de 
Fornos de Algodres, foi o primeiro painel em conferência. 
Os temas em destaque foram a "Evolução demográfica  

dos territórios do interior para o próximo quarto de 
século. Antevisão do impacto cultural social e económico" 
por Maria Luis Rocha Pinto, Professora investigadora 
na Universidade de Aveiro, a "Carta Social, rede de 
serviços e equipamentos do interior... O caso do distrito 
de Viseu...", por Ana Paula Marques do Instituto da 
Segurança Social de Viseu e "Portugal interior -Politicas 
de população, desenvolvimento e coesão territorial ", por 
Ana Maria Pereira Abrunhosa, professora. Seguiu-se o 
painel sobre os "Modelos de respostas sociais: serviços 
de proximidade, inclusão e inovação social", moderado por 
Infância Pamplona, Provedora da SCM de Santar. Foi a 
vez de se abordar temas como o "Empreendedorismo e 
inovação social: um desfio para as I PSS ", por Michael 
Baptista, Provedor da Misericórdia de Penalva do Castelo 
e os "Modelos de respostas Sociais no epicentro do 
envelhecimento", por Carlos Andrade, Vice-Presidente da 
União da Misericórdias Portuguesas. 
A tarde arrancou com o painel "Escolhas ao encontro da 
modernidade e qualidade com sustentabilidade", moderado 
por Adelino Costa, Provedor da SCM de Viseu. "Os custos 
da qualidade e da modernidade", por lgnácio Martin, 
Professor Investigador na Universidade Aveiro, a "A 
antevisão do financiamento do modelo de apoio social do 
próximo quarto de século", por Mota Soares, Deputado da 
Assembleia da República e "Capacitar a ação das IPSS 
do Interior com sustentabilidade", por Manuel de Lemos, 
Presidente da União das Misericórdias Portuguesas, foram 
os temas em análise. 
Após a conferência realizou-se uma vista à Igreja da 
Misericórdia e Ermida da N. Sr.a do Castelo e ao Centro 
Interpretativo da Vinha e do Vinho de Mangualde. O 
evento terminou com um Jantar conferência, no Solar de 
Almeidinha, que contou com as intervenções de Jorge 
Coelho e Lobo Xavier, com moderação de José Tomás, 
Provedor da SCM de Mangualde. 
Estas Jornadas foram uma organização conjunta das 

Misericórdias de Mangualde, Viseu, Penalva do Castelo, 
Santar e Fornos de Algodres 
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MILHARES DE PESSOAS REVIVERAM O MANGUALDE 
ANTIGO NA r-  EDIÇÃO DA «FEIRA DAS TRADIÇÕES E 
DOS PRODUTOS DA TERRA» 

Cooperat;.  a Agro-
Pecuária dos Agricultores de Mangualde. C.R.L. OP 

o 1:0AP 
?E 

COAPE COAPE C 

PE C 
E COA'RE C ,  

b. 

COAPE CC 

4fr, 
E COAPE CO 

ÁPE COAPE CO.A' 

PE COAPE CO 

No fim de semana de 20 e 21 de maio, milhares de 
pessoas invadiram o centro da cidade de Mangualde 
para participar na 2' edição da «Feira das Tradições 
e dos Produtos da Terra». Num ambiente animado 
e trajado à época foi recriado o Mangualde antigo 
dos anos de 1940, 1950 e 1960. O Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde marcou presença na 
iniciativa. 
Na abertura do evento, o Auditório da Câmara 
Municipal de Mangualde, acolheu a conferência 
"Economia e Sociabilidade Rural na Beira na 
primeira metade do séc. XX", proferida por Maria 
Margarida Sobral da Silva Neto, especialista em 
História Moderna e Contemporânea, Regime 
Senhorial, Sociedade e Vida Agrária, da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. Durante o 
certame, as tabernas, os produtos regionais, os jogos 
tradicionais e o teatro estiveram em destaque. Foi 
possível conhecer os produtos e os ofícios da época 
- ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, 
doçaria, medicina popular, alfarrabista, vendedoras 
de praça, simulacro, bordados, sapateiros, lanifícios 
e muito mais - ao som de espetáculos de ranchos 
folclóricos e bandas filarmónicas. 
Paralelamente, no sábado, o Mercado Municipal 
de Mangualde acolheu o «II Festival do Borrego», 
organizado pela COAPE, com o objetivo de valorizar 
a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar 
o borrego confecionado de maneiras diferentes, o 
queijo DOP e outros produtos da terra. Durante todo 
o fim de semana realizou-se ainda o «Fim de semana 
gastronómico do cabrito» nos restaurantes aderentes. 
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal 
de Mangualde e contou com a parceria da Cidade 
Excelência Associação - Turismo de Mangualde, 
da COAPE, da Queijaria Vale da Estrela e do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 
3G. 
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VÁRZEA DE TAVARES - FIM DE SEMANA EM FESTA 
FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E FESTA 
DA AVÉ MARIA 
O passado fim de semana 20 e 21 de maio, foi de 
festa em Várzea de Tavares. 
O início teve lugar com a procissão de velas na noite 
de 20 de maio, da povoação de Torre de Tavares 
para a Igreja Paroquial. No dia 21, pelas 14H30, foi 
concelebrada missa pelos Rev°s Pe. Cunha e Pe. 
Monge, abrilhantada pela Banda de Vila Cova de 
Tavares em conjunto com o Grupo Coral da Igreja 
e embelezada com a participação das crianças da 
catequese, nomeadamente com as do 1° ano, que 
realizaram a sua Festa da Avé Maria. O momento  

tornou-se ainda mais bonito, com a representação 
dos mais recentes santos da Igreja S. Francisco e Sta 
Jacinta. 
No final da eucaristia teve lugar a procissão onde 
se incorporou o andor de Nossa Senhora de Fátima, 
a Banda Filarmónica de Vila Cova de Tavares, as 
crianças da Catequese e muitos fiéis devotos de 
Nossa Senhora. 
A tarde continuou com a execução de algumas peças 
pela Banda e o tradicional leilão. 
Ao final do dia, teve lugar a recitação do terço e a 
procissão do Adeus. 

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA 
ESTRADA QUE LIGA TORRE DE TAVARES A VILA 
COVA DE TAVARES 
Após o leilão de ofertas da Festa de Nossa Senhora 
de Fátima teve lugar a cerimónia de inauguração da 
requalificação da estrada que liga Torre de Tavares a 
Vila Cova de Tavares. Esta requalificação representou 
um investimento de cerca de 150.000 euros. 
Em breves palavras, Alexandre Constantino, 
Presidente da Junta da União de Freguesias de 
Tavares, agradeceu a presença de todos, e pediu 
compreensão para a execução das obras, uma vez 
que, o orçamento disponível não dá para tudo, daí a 
necessidade da junta ir trabalhando de acordo com o 
que tem disponível. 
Mostrou a sua satisfação por esta obra concluída, 
dado o péssimo estado em que a estrada se 
encontrava. 
Seguidamente o Presidente da Câmara João Azevedo, 
usou da palavra, deixando uma palavra de apreço  

pelo trabalho que Alexandre Constantino tem vindo a 
realizar na Freguesia de Tavares, colmatando assim, 
muitos problemas existentes. 
Referiu todo o trabalho que tem vindo a ser realizado, 
como a estrada que ia ser inaugurada, bem como 
outro que não é visível e, como exemplo, referiu a 
ligação da água da Barragem de Fagilde a Torre de 
Tavares e Vila Cova, colmatando assim os problemas 
de falta de água que estas localidades sempre 
verificam na época do verão. 
João Azevedo aproveitou ainda para dar conta, 
que dentro de alguns dias irá ter inicio a obra da 
rotunda de Chãs de Tavares e que, a médio prazo, 
já se encontram em fase de projeto e estudo, a 
requalificação da ligação Corvaceira — Travanca de 
Tavares e a ligação Vila Cova de Tavares — Pinheiro 
de Tavares, obras tão ansiadas pela população destas 
localidades. 
Após as intervenções foi descerrada uma lápide 
comemorativa, seguindo-se um lanche convívio pela 
tarde fora. 
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EDITORIAL 

Serafim 
Tavares 

Diretor 
diretor©jornalrenascimento. pt 

Caro leitor, 

Na recandidatura de João Azevedo à Câmara 

Municipal de Mangualde, esteve presente o 

Primeiro Ministro António Costa. A maior parte dos 

Mangualdenses estavam na expetativa de um grande 

anúncio de obra ou de milhões para o nosso concelho. 

Foi uma grande desilusão, serviu só para deslocar 

pessoas do distrito e fora dele ao Pavilhão Municipal 

com o intuito de o encher e que não aconteceu. 

Os milhões esses, 574 mil euros adiantados, que 

foram aprovados pelo Governo em 27 de dezembro 

último, foram para as Câmaras de Proença a Nova, 

Arruda dos Vinhos, Penamacor e S. Pedro do Sul. 

Mangualde para receber não faz parte do mapa. Até 

a Barragem de Girabolhos nos foi tirada por este 

Governo. 

Não sou historiador, mas há 30 anos que faço história 

em Mangualde e por Mangualde, em contributo do 

crescimento do setor empresarial local. Aprendi, neste 

período, a ser rígido e gentil, na mesma medida que 

aprendi a ser empresário e comunitário. Nada veio 

do esforço, senão o trabalho. Peço-lhe agora que 

me ajude a ajudar Mangualde a ter um futuro mais 

risonho e garanto desde já que o mesmo ou mais 

esforço será empregue. 

Não sou político profissional, nem frequentei a escola 

dos que o são. Quem alimenta o político profissional 

é o povo, leia-se todos nós, e é também aqui que se 

pode e deve marcar a diferença, optando pelo voto 

ponderado entre um político profissional e um político 

com praticidade e experiência profissional além dessa. 

O povo não se dá conta, mas alimenta os que nada 

sabem da Vida. Os que tiveram almofadas, favores e 

e privilégios desde sempre. São apenas bem falantes 

e sedentos de poder, que muitas vezes tomaram 

e tomam decisões imorais em prejuízo do bem 

comum, porque nunca tiveram de aprender com a 

necessidade, a mesma de quem sabe o que custa a 

vida. 

Diziam os meus pais, que só com trabalho se vence 

na vida. É assim que eu sou, embora muitos não 

possam ou não queiram entender. 

Abraço amigo, 
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RELOGIO VELHO 
Em boa parte dos concelhos deste país, as Câmaras 
Municipais são os principais empregadores. E se há 
despesa que nunca reduz com a chegada de novos 
inquilinos aos Paços do Município, é aquela que diz 
respeito aos gastos com o pessoal. É preciso cumprir 
as promessas de emprego feitas na campanha 
eleitoral, acomodar os amigos, os filhos dos amigos, 
clientelas político-partidárias e outros parasitas que 
gravitam sempre em redor dos cabecilhas na mira de 
uma acomodação sem trabalho, mas com emprego. E 
quantas vezes estes espécimenes mudam de farpela 
como camaleões sem vergonha, que vendem a alma 
ao diabo e se renegam a si mesmos. E hoje a classe 
política está enxameada destes seres que pela vida 
nada fizeram, nada souberam fazer e pouco mais 
fazem do que passear a sua ignorância, de braço 
dado com a arrogância dos pelintras e de todos os 
outros que, comendo palha, ainda aspiram vir a arrotar 
a lagosta. E se perguntássemos à maioria destas 
celebridades qual a sua profissão, não hesitariam 
em responder: - sou presidente, vice-presidente ou 
vereador. Fazem do exercício desta função, que devia 
ser desempenhada como um acto de cidadania, a sua 
profissão. Há relativamente pouco tempo, um político 
português de relevo, já retirado da ribalta e que muito 
poucos levaram a sério mas que ganhou todas as 
eleições em que participou, numa entrevista a um 
canal televisivo, dizia que os políticos em Portugal 
cultivam a política do EU; -eu amanhã, eu a seguir, 
sempre eu!... 
Atentemos, por exemplo, no elenco da Edilidade 
Mangualdense. Quantos dos que o compõem tinham, 
antes da sua eleição, uma ocupação profissional certa 
e permanente? E aqui cabe distinguir quem está na 
política para servir e quem por lá passa para se servir. 
E até por lá há quem tenha servido a dois senhores. 
Grande cambalhotal... Também não cabe generalizar 
pois será curial admitir que no meio deste turbilhão 
de oportunismos, haja sempre honrosas e muito raras 
excepções e, para não sermos tentados a cair nesse 
erro, olhemos só para o que temos cá por casa e cada  

uni tire as suas conclusões. 
Qual foi o investimento em todo o concelho nos 
últimos oito anos? - A requalificação da paragem 
dos autocarros? A continuação das obras da 
avenida de N. Sra do Castelo? A pavimentação dos 
passeios que adormeceram no tempo e que outros 
iniciaram? O remendo aqui, mais o remendo ali? Foi 
a praia dos sucessos? Terá sido tudo isso e mais um 
rosário de minudências que enxameiam a revista 
propagandística que o Presidente da Câmara vai 
editando com o dinheiro de todos nós. Ele que, de 
há uns tempos a esta parte, tem bradado aos quatro 
ventos em comícios, bebícios e outros eventos, a 
história da dívida da câmara sempre contada à sua 
maneira. Ora a dívida da cãmara já vem de longe, 
de muito longe, desde outro reinado socialista e 
cuja bola de neve começou com a construção de 
uns blocos habitacionais no Bairro da Gândara, 
com recurso ao financiamento do extinto Fundo de 
Fomento da Habitação. E depois, quando há dívida 
e há obra, nada é desprestigiante, pois o destino é 
sempre o bem comum. Daí que não proceda a postura 
do Edil, que faz de nós todos uma cambada de parvos, 
quando teima em afirmar que não houve investimento, 
porque era preciso pagar a dívida. Agora, que diz 
ter pago a dívida, atira ao ar serpentinas e balões, 
anunciando investimentos de milhões em obras que 
ninguém sabe quais são nem onde. Tão pouco ele 
saberá! Cá estaremos para ver. 

J.A. 

Página 26



A27

EDITORIAL Nº 709 - 1/6/2017
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Caro leitor,
 
Na recandidatura de João Azevedo à Câmara Municipal de Mangualde, esteve presente o Primeiro
Ministro António Costa. A maior parte dos Mangualdenses estavam na expetativa de um grande
anúncio de obra ou de milhões para o nosso concelho. Foi uma grande desilusão, serviu só para
deslocar pessoas do distrito e fora dele ao Pavilhão Municipal com o intuito de o encher e que não
aconteceu.
 
Os milhões esses, 574 mil euros adiantados, que foram aprovados pelo Governo em 27 de dezembro
último, foram para as Câmaras de Proença a Nova, Arruda dos Vinhos, Penamacor e S. Pedro do Sul.
 
Mangualde para receber não faz parte do mapa. Até a Barragem de Girabolhos nos foi tirada por este
Governo.
 
Não sou historiador, mas há 30 anos que faço história em Mangualde e por Mangualde, em contributo
do crescimento do setor empresarial local. Aprendi, neste período, a ser rígido e gentil, na mesma
medida que aprendi a ser empresário e comunitário. Nada veio do esforço, senão o trabalho. Peço-lhe
agora que me ajude a ajudar Mangualde a ter um futuro mais risonho e garanto desde já que o
mesmo ou mais esforço será empregue.
 
Não sou político profissional, nem frequentei a escola dos que o são. Quem alimenta o político
profissional é o povo, leia-se todos nós, e é também aqui que se pode e deve marcar a diferença,
optando pelo voto ponderado entre um político profissional e um político com praticidade e experiência
profissional além dessa.
 
O povo não se dá conta, mas alimenta os que nada sabem da Vida. Os que tiveram almofadas, favores
e e privilégios desde sempre. São apenas bem falantes e sedentos de poder, que muitas vezes
tomaram e tomam decisões imorais em prejuízo do bem comum, porque nunca tiveram de aprender
com a necessidade, a mesma de quem sabe o que custa a vida.
 
Diziam os meus pais, que só com trabalho se vence na vida. É assim que eu sou, embora muitos não
possam ou não queiram entender.
 
Abraço amigo,
 
1 de Junho de 2017
 
EditoriaisRosto
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MILHARES DE PESSOAS REVIVERAM O MANGUALDE ANTIGO NA 2ª EDIÇÃO DA FEIRA
DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA TERRA
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No fim de semana de 20 e 21 de maio, milhares de pessoas invadiram o centro da cidade de
Mangualde para participar na 2ª edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . Num
ambiente animado e trajado à época foi recriado o Mangualde antigo dos anos de 1940, 1950 e 1960.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde marcou presença na iniciativa.
 
Tornar-se assinante para continuar a ler.
 
1 de Junho de 2017
 
Rosto
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CÂMARA municipal de mangualde reforçou com adendas as JUNTAS DE FREGUESIA
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A Câmara Municipal na pessoa do Sr. Presidente, João Azevedo, negociou com todos os Presidentes de
Junta do nosso concelho e chamou-lhe Plano Plurianual ou seja, é o plano que faz as transferências de
verbas atribuídas pela Câmara para as Juntas de Freguesia, agora foram aprovadas adendas aos
contratos anteriormente feitos. Assim, a União de Freguesias de Moimenta do Dão e Lobelhe do Mato,
teve uma adenda no valor de 15.000 euros, a Junta de Freguesia de Espinho, 3.675 euros e a Junta
de Freguesia de Cunha Baixa, 16.350 euros.
 
Um freguês da Freguesia de Espinho pergunta que negócio fez o seu Presidente da Junta para ter
direito a tão pouca verba, quando os vizinhos, com mais verba, ainda entendem que é pouco. Espinho
tem seis aldeias e as outras simplesmente duas. Porque será???
 
1 de Junho de 2017
 
Rosto

Página 29



A30

Festa e Animação MARCAm DIA DA CRIANÇA MÚSICA, BOLAS DE SABÃO,
ANIMADORES, SKY DANCER, LARGADAS DE BALÕES E INSUFLÁVEIS
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De forma a proporcionar um dia especial aos mais novos, a Câmara Municipal de Mangualde preparou
um programa cheio de animação e diversão para assinalar o Dia da Criança. A festa realiza-se hoje dia
1 de junho, nos Jardins do Largo do Rossio, e são esperadas cerca 1300 crianças das escolas do
concelho. No caso de condições climatéricas adversas, a iniciativa será transferida para o Pavilhão
Municipal.
 
Música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, largadas de balões e insufláveis vão surpreender os
mais novos. A iniciativa destina-se às crianças do Pré-escolar (da parte da manhã) e do 1. º Ciclo do
Ensino Básico (da parte da tarde). Durante o evento serão ainda distribuídos balões e água.
 
O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à proteção contra todas as formas
de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.
 
1 de Junho de 2017
 
Rosto
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CURSO DE CULINÁRIA PROMOVE Cozinha Internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-06-2017
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"Cozinha Internacional" é o tema do novo curso de culinária a realizar na cozinha da Escola Ana de
Castro Osório, do Agrupamento de Escolas de Mangualde. A ação decorre de 03 a 24 de julho, das
19h00 às 23h00. A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE -
Centro de Formação Profissional do Artesanato.
 
Os destinatários são diversos: empregados, desempregados, profissionais da área da hotelaria e
restauração e outros profissionais com interesse de competências específicas nesta área. Tratam-se de
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e as inscrições são limitadas.
 
Todos os interessados podem inscrever-se de 01 a 24 junho, no Gabinete de Inserção Profissional da
Câmara Municipal. É de salientar que, no ato da inscrição, deverão fazer-se acompanhar do
documento de identificação e do certificado de habilitações.
 
1 de Junho de 2017
 
Rosto
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DAQUI VIS(0)EU 

CARLOS VIEIRA E CASTRO 

DEBATE DA PROVISEU SOBRE ACESSIBILIDADES 

À REGIÃO CENTRO DEFENDE PROPOSTA DO BE /VISEU 

A Proviseu. A ,ociação para a Promoção 
de Viseu e Regiào, proprietária do Con-
servatório Regional de Música de Viseu, 
organizou um debate sobre Acessibilidades à 
Região Centro — Rodoviárias e Ferroviárias, 
que teve lugar no passado dia 20 de Maio, no 
Auditório da Escola Superior de Tecnologia 
e (;estão de Viseu, do I PV. Para a mesa tbram 
convidados, para uma primeira parte de 
exposição técnica, três engenheiros da área 
em debate: Jorge Paulino, prof de Vias de 
Mobilidade Urbana e Transportes do IST 
(Instituto Superior Técnico); Mário Lopes, 
prol de Engenharia de Estruturas, Território 
e Construção, do IST; Henrique Teles, do 
Gabinete de Estudos e Capacidades na IP - 
Infraestruturas de Portugal. Num segundo 
painel, de debate aberto, moderado pela 
jornalista da RR, Liliana Carona, usaram da 
palavra o deputado Helder Amaral, na 
qualidade de presidente da Comissão dc 
Economia, Inovação e Obras Públicas da 
A.R., os presidentes das câmaras municipais 
de Viseu e Mangualde e Rogério Soares, da 
Direcção da Associação de Cidadãos Auto-
Mobilizados. 

A necessidade de uma ligação rodoviária 
segura de Viseu e Coimbra foi consensual 
entre os técnicos e os políticos. O eng. Mário 
Lopes lembrou que Portugal já tem uma boa 
rede de auto-estradas e que os recursos são 
escassos, pelo que há que reduzir ao mínimo 
os investimentos em auto-estradas e vias 
rápidas, até porque a UE já não os financia, 
excepto os "missing links" (ligações que 
ficaram esquecidas) e casos especiais 
devidamente fundamentados, como será o 
caso do IP3 que considerou uma via que para 
quem vem de Espanha e chega a Viseu, 
parece que cai numa falésia." Mais 
importante do que esta Ligação só mesmo a 
ferrovia, segundo este técnico. Rogério 
Soares chamou a atenção para o elevado 
índice de sinistralidade do [P3 (36 mortos 
numa década, fora os feridos e estropiados), 
que não beneficiou muito com os 
separadores de cimento, agravado pela 
falta de manutenção do piso e as defic ièneias 
no escoamento das águas pluviais, o que 
provoca acidentes de que não se chegam a 
apurar as devidas responsabilidades do 
Estado. 

Almeida Henriques disse querer uma 
auto-estrada portajada e defendeu a "Via dos 
Duques", mas João Azevedo retorquiu que o 
governo PSD/CDS não deixou nada 
preparado e defendeu uma discriminação 
ho.ii iva do interior. iseni.indo-o de  

portagens. 
Não pude deixar de pedir a palavra para 

contestar a privatização do IC12 (troço 
Canas, Carregai, Santa Comba) prevista na 
Via dos Duques, chamando mais uma vez a 
atenção para as declarações do ex-Secretário 
de Estado Sérgio Monteiro, que disse numa 
entrevista que se o Estado requalificasse o 
IP3, não haveria nenhum privado que fizesse 
a auto-estrada ( Viseu-Coimbra), o que 
deixou claro que com um governo dc direita, 
quem não puder pagar portagens terá de 
continuar a arriscar a vida no IP3. 

A prova disto é que quando o PSD 
apresentou numa sessão recente da 
Assembleia Municipal de Viseu, uma moção 
sobre a ligação ferroviária Aveiro-Viseu-
Vilar Formoso e a auto-estrada Viseu-
Coimbra, a requalificação do IP3 só vinha 
em quarto ou quinto lugar das exigências a 
apresentar ao governo e a moção só foi 
aprovada por unanimidade porque eu exigi, 
para poder votar a favor, que a re- 
qualificação do IP3, que vinha no último 
ponto, fosse alterada para "urgente e/ou 
prioritária", o que veio a ser aceite e mereceu 
destaque na primeira página no Diário dc 
Viseu: "AM de Viseu exige requalificação 
urgente do IP3". 

Aliás, durante o governo anterior a IP 
chegou a incluir no seu Plano de Actividades 
a requalificação do I P3 por fases, portajando 
os troços à medida em que concluíssem a 
respectiva requalificação, para financiar o 
troço seguinte. O BE Viseu denunciou este 
projecto com a campanha: "Viseu, urna ilha 
rodeada dc portagens?...N O, obrigado!" 
.que contou com a presença de Catarina 
Martins, e a IPreetiou. 

O eng. Jorge Paulino falou claro. con-
trariando Helder Amaral que defendeu as 
PPP: "As PPP são urna fraude! São unia 
forma dc arranjar dinheiro para os privados". 

Mais controversa e complicada do ponto 
de vista técnico e até financeiro é a questão  

das ligações ferroviárias. Portugal já é, 
praticamente, uma ilha no mapa ibérico e 
europeu da ferrovia. Deste ponto do debate 
darei conta no próximo número. Apenas 
gostaria de vos dar conta, desde já, da 
surpresa que tive em ouvir Hélder Amaral 
afirmar. sem me citar, que para ele a estação 
de comboio de Viseu é a de Mangualde, e de 
ver Almeida Henriques, finalmente, a favor 
de uma proposta que eu venho defendendo 
há muitos anos, que é a de fazer a ligação à 
estação da CP de Mangualde, por um mini-
autocarro, nos horários dos comboios inter-
cidades, mediante acordo entre os 
municípios de Viseu e Mangualde, a CP e a 
empresa de camionagem concessionária da 
ligação entre as duas localidades, uma vez 
que é mais rápido ir da Central de Ca-
mionagem de Viseu à estação da CP de 
Mangualde, do que ir da Central de Sete 
Rios, em Lisboa, à estação de Santa Apo-
lónia. Como também tenho argumentado, 
até o avião que vai de Bragança e Viseu a 
Lisboa, não aterra no Terreiro do Paço, aterra 
em Cascais e leva os passageiros num shuttle 
até aos Restauradores. Numa sessão recente 
da AM, Almeida Henriques, sobre esta 
proposta tão simples e fácil de concretizar, 
respondeu-me com uma pergunta: "E as 
mercadorias?..." Ao que eu retorqui: "E as 
fábricas?!..." 

Corno pode ser lido nas conclusões 
oficiais do debate ficou "acordado entre os 
respectivos autarcas a solicitação da ligação 
Viseu- Linha da Beira Alta cm autocarro". 
"Água mole em pedra dura..." 

(Continua. No próximo número, a 2" 
parte: "VISEU À ESPERA DO COM-
BOIO...NA PARAGEM DO AUTOCAR-
RO!") 

viciraecastro(dgmaiLcom 

O autor não segue o (des)ucordo ortográfico 
por raziieç meramente linguisticas 
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Curso de 
cozinha 
internacional
'Cozinha Internacional' é o
novo curso de culinária a rea-
lizar na cozinha da Escola Ana
de Castro Osório, do Agrupa-
mento de Escolas de Man-
gualde. A acção decorre de 3 a
24 de Julho, das 19h00 às
23h00 e resulta da parceria en-
tre a Câmara Municipal de
Mangualde e o CEARTE – Cen-
tro de Formação Profissional
do Artesanato.

Os destinatários são empre-
gados, desempregados, profis-
sionais da área da hotelaria e
restauração e outros profissio-
nais com interesse de compe-
tências específicas nesta área. 

Tratam-se de Unidades de
Formação de Curta Duração
(UFCD) e as inscrições são li-
mitadas. |
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HOJE

CONGRESSO 

Mangualde
9h30

A Biblioteca de Mangualde
recebe a 3.ª sessão temática
do Congresso Nacional da
Economia Social, subordi-
nada ao tema ‘Novos con-
ceitos, modelos de organiza-
ção e de governança’.

AMANHÃ

ACÇÕES EM NELAS

Estádio Municipal
10h30

O Roteiro Cidadania em
Portugal vai estar ao longo
de todo o dia em Nelas com
acções de sensibilização so-
bre bullying. O programa
começa às 10h30 e às
15h30, no Estádio Munici-
pal. E ainda às 13h30 no Pa-
vilhão Multiusos.

GAP YEAR

ACERT, Tondela
16h00

A próxima Conversa ACERT

tem como temática o Gap
Year. Para acompanhar esta
conversa estará presente
Gonçalo Azevedo Silva, fun-
dador da Associação Gap
Year Portugal e André Alves
e Diogo Pedrosa. 

DOMINGO

MEGA CABIDELA

Cabanas de Viriato
13h00

Os Bombeiros Voluntários
de Cabanas de Viriato, em
Carregal do Sal, organizam
no quartel um almoço con-
vívio em que o prato princi-
pal é cabidela de galo. Há
ainda canja e buffet de so-
bremesas. As receitas anga-
riadas no evento revertem
para os Bombeiros. 

10.ª CAMINHADA
CONTRA O CANCRO

Vouzela
17h00

O grupo de voluntariado de
Vouzela da Liga Portuguesa
Contra o Cancro promove a
10.ª Caminhadada em Vou-
zela. A inscrição tem um
custo de cinco euros.
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MANGUALDE 

JOÃO AZEVEDO PRETENDE ALCANÇAR O MELHOR RESULTADO DE SEMPRE DO PS 

NO CONCELHO E NO PAIS 

O socialista João Azevedo quer alcan-
çar nas próximas autárquicas "o maior 
resultado político desde o 25 de abril no 
concelho de Mangualde". O objetivo 
foi traçado, sem medos, na cerimónia 
de apresentação da recandidatura ao 
município, numa sessão onde esteve o 
secretário-geral do PS, António Costa. 
"Em 2009, em Viseu disse que não 
tinha razão nenhuma para não ganhar 
as eleições em Mangualde e eu hoje  

afirmo que não há razão nenhuma 
para que não possamos atingir o maior 
resultado do PS no país", frisou na 
intervenção que fez no pavilhão muni-
cipal que estava lotado. 
João Azevedo candidata-se a um 
terceiro e último mandato. Apesar de 
assumir que esta vai ser a última vez 
que concorre ao município, disse que 
sente esta candidatura "como se fosse a 
primeira". "Estou cheio de força, cheio  

de vontade, cheio de entusiasmo, cheio 
de garra para defender os interesses 
de Mangualde e dos mangualdenses", 
afirmou 
Como prioridades o autarca apontou o 
empreendedorismo, o emprego, a edu-
cação, a cultura, o turismo e as pessoas. 
Um dos maiores elogios que recebeu na 
noite da apresentação da candidatura 
veio do ex-ministro Jorge Coelho, que 
é natural do concelho, e que disse que  

o presidente da República foi a Man-
gualde aprender com João Azevedo e 
"beber muito daquilo a que se chama 
política dos afetos". 
"O João Azevedo não é só o melhor 
candidato para Mangualde. O João 
Azevedo é um dos melhores presiden-
tes de Câmara que existe em todo o 
país". Foram estas as palavras usadas 
por António Costa para elogiar o can-
didato do partido à Câmara. 
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AUTÁRQUICAS 

■ ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO 

INDEPENDENTES "DESTROEM" COLIGAÇÃO  
E TAPAM BURACOS NO CDS  
EM LAMEGO A COLIGAÇÃO AUTÁRQUICA PSD/CDS CHEGOU AO FIM. UM  CANDIDATO INDEPENDENTE APOIADO PELOS CENTRISTAS VAI 

ANUNCIAR A CANDIDATURA AINDA NESTE M ES DE JUNHO. O DISTRITO DE VISEU É DOS QUE TEM MAIS ANTIGOS PRESIDENTES DE CÂMARA, 

QUATRO, A QUEREM REGRESSAR À CADEIRA DO PODER. EM CARREGAL DO SAL O CDS JÁ FOI OBRIGADO A TROCAR DE CANDIDATO 

VISEU 
FILOMENA PIRES (CDU) TROCA ASSEMBLEIA 

PELA CÂMARA 

LAMEGO 
CANDIDATO INDEPENDENTE TEM 

O APOIO DO CDS 

E DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

ELEITO PELO PSD 

O CDS vai apoiar a candidatura independente de António Carreira 
à presidência da Câmara Municipal de Lamego. O anúncio oficial 
vai acontecer durante este mês de junho. António Carreira, atual 
assessor jurídico do município, que foi vice-presidente da câmara 
no anterior mandato (2009-2013) na coligação PSD/CDS, avança 
como candidato independente, "porque tenho recebido incentivos e 
apoios de muita gente e de todos os quadrantes políticos", conforme 
esclarece. 
O candidato independente, que vai concorrer com a sigla do CDS, diz 
que os incentivos e apoios para ser candidato à câmara já vêm de há 
quatro anos, quando deixou de fazer parte do executivo municipal. 
"Se não sentisse esse apoio, não estaria diponível para sair, como se 
costuma dizer, da minha zona de conforto. Por outro lado, sinto que 
devo devolver a Lamego aquilo que a cidade me tem dado ao longo 
da minha vida", realça. Carreira, que diz ter condições para ganhar 
as eleições de 1 de outubro, conta com o apoio "explícito, declarado e 
público" do atual presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, 
que foi afastado do processo que levou à escolha do candidato do PSD, 
Ernesto Rodrigues, nome que o autarca nunca aprovou. 

Tudo fazer para manter a coligação 
Os líderes das Comissões Políticas Distritais do PSD, Pedro Alves, e 

do CDS, Hélder Amaral, tudo fizeram para manter a coligação entre 
os dois partidos que têm gerido os destinos do concelho de Lamego 
nos últimos 12 anos. Mas não foi possível ultrapassar as "guerras" 
entre as estruturas locais dos partidos. A candidatura do CDS ficou 
definitivamente decidida há duas semanas quando a líder nacional do 
CDS, Assunção Cristas, passou por Resende para anunciar a candidata 
do partido à Câmara local. A última tentativa de conciliação aconteceu 
há duas semanas quando a líder nacional do CDS, Assunção Cristas, 
passou em Resende para anunciar a candidata do partido à Câmara. 

Recaiu sobre a professora Filomena 
Pires a escolha da CDU para liderar a 
candidatura à presidência da Câmara 
de Viseu. A atual deputada municipal, 
que há quatro anos encabeçou a lista 
da coligação à Assembleia Municipal, 
promete "marcar a diferença", tal como 
diz ter feito este último mandado no 
órgão fiscalizador da autarquia. 
"Pretendemos agora levar à Câmara 
Municipal a qualidade da nossa inter-
venção, a firmeza na defesa dos inte-
resses das populações, a pertinência e 
valor das nossas propostas", afirmou 
Filomena Pires na apresentação dos 
candidatos da CDU ao município, 
urna sessão que decorreu às portas do 
Mercado 2 de Maio, junto à estátua 
do escritor Aquilino Ribeiro, e com 
alguns cravos vermelhos ainda que 

►oão Nascimento decidiu prescindir do 
apoio do Partido Unido dos Reformados 
e Pensionistas (PURP) na corrida à 
presidência da Câmara de Viseu nas 
autárquicas de I de outubro. O indepen-
dente deixou de lado a ajuda da força 
partidária por não querer "prejudicar a 
candidatura por Viseu das pessoas para 
as pessoas" pelas guerrilhas internas  

de plástico junto e na envolvência do 
púlpito. 
Para a candidata "é preciso mais de-
mocracia na Câmara, é preciso fazer 
diferente para melhor e intervir no 
concelho de outra maneira"."Falta a 
capacidade para conviver com a dife-
rença, falta acabar com a arrogância de 
quem se perpetua como maioria e per-
de o sentido democrático do exercício 
do poder", realçou, lamentando ainda a 
escassez de obra no concelho. 
Com Filomena Pires a encabeçar a lista 
à Câmara viseense, a CDU apostou no 
advogado Fernando Loureiro para 
liderar a candidatura à Assembleia 
Municipal. Francisco Almeida, que há 
quatro anos foi o candidato à presidên-
cia do município, é a agora a escolha 
para Junta de Freguesia de Viseu. 

dentro do PURP. Não esconde que foi 
uma "rná experiência" ter-se juntado ao 
partido que representa os reformados e 
pensionistas. 
O presidente do PURP, Vítor Serra, 
rejeita estas divisões internas referidas 
por João Nascimento e apesar disso con-
tinua a mostrar apoio ao independente 
caso este o deseje. 

JOÃO NASCIMENTO DESISTE DO APOIO DO PURP 

M ANGUA LDE 
JOÃO AZEVEDO PRETENDE ALCANÇAR O MELHOR RESULTADO DE SEMPRE DO PS 

NO CONCELHO E NO PAIS 

O socialista João Azevedo quer alcan-
çar nas próximas autárquicas "o maior 
resultado político desde o 25 de abril no 
concelho de Mangualde". O objetivo 
foi traçado, sem medos, na cerimónia 
de apresentação da recandidatura ao 
município, numa sessão onde esteve o 
secretário-geral do PS, António Costa. 
"Em 2009, em Viseu disse que não 
tinha razão nenhuma para não ganhar 
as eleições em Mangualde e eu hoje  

afirmo que não há razão nenhuma 
para que não possamos atingir o maior 
resultado do PS no país", frisou na 
intervenção que fez no pavilhão muni-
cipal que estava lotado. 
João Azevedo candidata-se a um 
terceiro e último mandato. Apesar de 
assumir que esta vai ser a última vez 
que concorre ao município, disse que 
sente esta candidatura "como se fosse a 
primeira". "Estou cheio de força, cheio  

de vontade, cheio de entusiasmo, cheio 
de garra para defender os interesses 
de Mangualde e dos mangualdenses", 
afirmou 
Como prioridades o autarca apontou o 
empreendedorismo, o emprego, a edu-
cação, a cultura, o turismo e as pessoas. 
Um dos maiores elogios que recebeu na 
noite da apresentação da candidatura 
veio do ex-ministro Jorge Coelho, que 
é natural do concelho, e que disse que  

o presidente da República foi a Man-
gualde aprender com João Azevedo e 
"beber muito daquilo a que se chama 
política dos afetos". 
"O João Azevedo não é só o melhor 
candidato para Mangualde. O João 
Azevedo é um dos melhores presiden-
tes de Câmara que existe em todo o 
país". Foram estas as palavras usadas 
por António Costa para elogiar o can-
didato do partido à Câmara. 
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OS QUE VOLTAM E OS QUE FICAM POR PERTO NA VIDA AUTÁRQUICA 
Viseu é um dos distritos em que mais 
antigos presidentes de Câmara voltam a 
candidatar-se aos cargos que já exerce-
ram. Há "dinossauros" que regressam, 
outros que depois dos três mandatos 
de limitação voltam à vida autárquica 
e, ainda, outros que embora sejam 
obrigados a sair mantêm-se por perto. 
Um dos regressos mais comentados 
é o de Gabriel Costa em Penalva do 
Castelo. Já foi presidente da Câmara em 
vários mandatos, e por vários partidos, 
entre as décadas de 80 e 90. Chegou a 
ser o único autarca do país eleito pelo 
Partido Popular Monárquico. Agora, 
18 anos depois, volta a concorrer para 
retirar o lugar ao socialista Francisco 
Carvalho. E o candidato do PSD, mas 
conta também com o apoio do CDS e, 
novamente, do PPM. 
Outro dos regressos é o de Manuel  

Custódio, em Vila Nova de Paiva. O 
social-democrata, em coligação com 
o CDS, vai querer a desforra frente a 
José Morgado (PS) que se recandidata 
pela última vez e como qual já se tinha 
debatido, e perdido, em 2009, mas que 
já lhe tinha ganho em 2004. Agora é o 
"jogo" do desempate. 
Em Nelas, Isaura Pedro, uma das pou-
cas mulheres candidatas a presidente 
de Câmara no distrito de Viseu (Lúcia 
Silva em Viseu e Anabela Oliveira em 
Resende são as outras duas) quer voltar 
à câmara que liderou durante dois 
mandatos, tendo perdido o terceiro 
para o socialista Borges da Sihra. A atual 
deputada do PSD na Assembleia da 
República diz que conta com o apoio 
da Assembleia de Militantes e não se 
deixa beliscar pelo processo em que 
esteve envolvida por causa de negócios  

de uma gasolineira, enquanto autarca, e 
do qual saiu absolvida. 
Outro dos regressos é ode João Ribeiro, 
em Tabuaço. O socialista, que apenas 
fez o mandato entre 2009 e 2013, já 
fez saber que quer "repor a justiça" ao 
trabalho que foi interrompido. 
O antigo autarca socialista de Tabuaço 
é arguido num processo e está acusado 
de abuso de poder, participação econó-
mica em negócio e prevaricação, num 
processo que teve origem numa queixa 
da Santa Casa da Misericórdia local. 
Em causa, a compra de um terreno por 
parte da autarquia para construção de 
um hotel. Ainda sem data marcada 
para o julgamento, o candidato não se 
mostra preocupado. 
Também tranquilo diz estar António 
Carlos Figueiredo que, apesar de não 
ser o candidato do PSD à Câmara de  

S. Pedro do Sul, como os militantes 
gostavam, é o cabeça-de-lista à 
Assembleia Municipal. O ex-autarca, 
que cumpriu os três mandatos à 
frente da autarquia, poderá assim 
regressar de novo à vida autárqui-
ca, mesmo numa altura em que 
está envolvido no caso do Planalto 
Beirão. António Carlos Figueiredo, 
juntamente com outros ex-autarcas, 
é acusado de recebimento ilegal de 
verbas enquanto dirigente de uma 
associação de municípios. 
No Sátão, o atual presidente da Câmara 
(PSD) não se recandidata por causa da 
limitação de mandatos. Mas, Alexan-
dre Vaz não está ainda disposto a deixar 
a vida autárquica e há quem o aponte 
como o número dois de uma lista que 
é encabeçada por Paulo Santos, que é 
atualmente o seu vice-presidente. 

CARREGAL DO SAL 
CDS TROCA DE CANDIDATO 

O anunciado cabeça de lista do 
CDS à Câmara de Carregai do Sal 
desistiu. 
O empresário João Caldeira, de 42 
anos, confirmou ao Jornal do Centro  

a sua desistência alegando "motivos 
pessoais, familiares e profissionais". 
Perante este cenário, o presidente do 
CDS de Carregai do Sal, José Manuel 
Flórido, já anunciou um novo candi- 

dato. José de Melo, antigo militante 
do CDS, que recentemente tinha 
criado o Movimento Independente 
de Carregai do Sal (MICS) para con-
correr às autárquicas de 1 de outubro. 

José de Melo, de 49 anos, empresário 
do sector livreiro já foi candidato 
do CDS à Câmara de Carregai do 
Sal em 2009, tendo obtido 8,77 por 
cento dos votos. 
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Á MANGUALDE 

"CANCRO" DO CONCELHO COM FIM A VISTA 

Mau cheiro, insetos e lamas é o cenário 
que nas últimas décadas se tem visto e 
sentido junto da ETAR da Lavandeira 
para onde o efluente residual produ-
zido por grande parte da população 
de Mangualde é transportado. A es-
trutura está localizada junto à Estrada 
Nacional 234, não muito distante da 
A25. Agora, foi dada luz verde para 
que seja construída uma nova infraes-
trutura que vai substituir esta ETAR. 
O presidente da Câmara Municipal, 
João Azevedo, refere que a obra nunca 
foi priorizada nem realizada, apesar 
de prometida pelos diversos execu-
tivos, por motivos financeiros mas 
também por razões de metodologia. 
"É uma grande vitória. Conseguimos 
resolver o problema que é de saúde 
pública", explica o autarca, referindo  

que a situação que vinha a arrastar-se 
afeta milhares de pessoas e empresas 
localizadas naquela zona da cidade. 
Mais conhecido por Lagoa da Lavan-
deira, o espaço foi dimensionado para 
uma população de 500 habitantes, 
tendo entrado em funcionamento 
no início dos anos 80. Estima-se que 
atualmente receba o efluente produ-
zido por cerca de três mil habitantes. 
A linha processual de tratamento in-
clui um sistema por lagunagem, numa 
sequência de lagoas facultativas e 
lagoas de maturação. "É uma infraes-
trutura que está ultrapassada", realça o 
presidente da autarquia. 

Nova ETAR 
Para o autarca mangualdense, tra- 
ta-se de uma obra em que ninguém  

acreditava que fosse feita mas como 
diz "vai mesmo sair do papel". 
As intervenções previstas para 
os próximos dois anos consistem 
na construção de um emissário 
gravítico com cerca de 3,7 quilóme-
tros e uma estação de tratamento 
de água residual dimensionada 
para tratar uma população total 
equivalente a 12.200 habitantes. A 
nova ETAR vai ficar localizada a 
oeste da povoação de Tabosa, na 
freguesia de Fornos de Maceira Dão. 
A linha processual inclui um trata-
mento biológico por lamas ativadas 
em regime de arejamento prolonga-
do, com remoção de azoto e fósforo e 
contempla a reutilização de parte do 
efluente tratado em usos compatíveis, 
nomeadamente na lavagem de equi- 

pamentos e arruamentos, bem como na 
rega dos espaços verdes, como forma de 
racionalizar o consumo de água. 

Zona com melhor aspeto 
O enquadramento da obra foi feito 
de forma a atenuar a presença da 
infraestrutura na paisagem. Segundo 
o município de Mangualde, será plan-
tada uma "cortina arbórea ao longo de 
todo o perímetro da estação, criando 
uma barreira visual contínua, limitan-
do o impacte visual da construção". 
Está também contemplada a reposição 
de pavimentos no interior de Tabosa e 
na Roda, o calcetamento da Rua das 
Mimosas (Tabosa), a pavimentação do 
CM 1444 (em betuminoso - troço da 
EN16 à Roda) e a construção de uma 
rotunda na estrada nacional EN16. 
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Mangualde vai ter nova ETAR, investimento de 3ME
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Meio: Lusa Online
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Mangualde, Portugal 02/06/2017 15:59 (LUSA)
Temas: Economia, Negócios e Finanças, Ambiente, Políticas ambientais, Água,
Saúde, Interesse humano, Política, Autoridades locais, Sociedade, União
Europeia
 
Mangualde, Viseu, 02 jun (Lusa) , O concelho de Mangualde vai dispor de uma
nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), que representa um
investimento de três milhões de euros e cuja primeira pedra será lançada no
domingo.
A ETAR Poente de Mangualde irá localizar-se a oeste da povoação de Tabosa,
na freguesia de Fornos de Maceira Dão.
“As intervenções previstas consistem na construção de um emissário gravítico
com cerca de 3,7 quilómetros e uma estação de tratamento de água residual
dimensionada para tratar, em ano horizonte de projeto, uma população total
equivalente a 12.200 habitantes”, refere a autarquia.
Atualmente, o efluente residual produzido por grande parte da população de
Mangualde é transportado para a ETAR da Lavandeira, situada a norte da
cidade, junto à Estrada Nacional 234.
Conhecida como Lagoa da Lavandeira, esta infraestrutura foi dimensionada
para uma população de 500 habitantes e entrou em funcionamento no início dos
anos 1980.
“A linha processual de tratamento inclui um sistema por lagunagem, numa
sequência de lagoas facultativas e lagoas de maturação”, explica, estimando
que, atualmente, receba o efluente produzido por cerca de três mil
habitantes.
Numa outra bacia, as povoações de Roda, Canedo do Chão, Canedo do Mato e São
Cosmado são servidas pela ETAR de Roda, que é constituída por uma fossa
sética situada a sudoeste da povoação da Roda, junto à ribeira dos Frades.
Segundo a autarquia, com a construção da nova ETAR, pretende-se desativar as
existentes de Lavandeira e Roda.
“Para além do efluente urbano gerado nas povoações de São Cosmado, Canedo do
Chão, Canedo do Mato, Roda, Tabosa e parte de Mangualde, a ETAR Poente de
Mangualde destina-se, igualmente, a tratar o efluente produzido na Zona
Industrial do Salgueiro, bem como o conteúdo de fossas séticas existentes no
concelho”, explica.
O projeto prevê “um tratamento biológico por lamas ativadas em regime de
arejamento prolongado, com remoção de azoto e fósforo, e contempla a
reutilização de parte do efluente tratado em usos compatíveis, nomeadamente
na lavagem de equipamentos e arruamentos, bem como na rega dos espaços
verdes, como forma de racionalizar o consumo de água”.
Uma das preocupações tidas foi atenuar a presença da nova ETAR na paisagem,
estando prevista a plantação de “uma cortina arbórea ao longo de todo o
perímetro da estação” que crie uma barreira visual contínua e limite o
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impacto visual.
A empreitada integra também a reposição de pavimentos no interior de Tabosa
e na Roda, o calcetamento da Rua das Mimosas (Tabosa), a pavimentação do
caminho municipal 1444 e a construção de uma rotunda na Estrada Nacional 16.
O lançamento da primeira pedra da ETAR Poente de Mangualde acontecerá no
domingo à tarde, com a presença do secretário de Estado do Ambiente, Carlos
Martins.
 
AMF // SSS
Lusa/fim
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A ver vamos!
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Finalmente, a promessa de que será corrigido um erro crasso cometido pelo Ministério da Justiça do
anterior governo. Anos passados e com muitos aborrecimentos e despesas havidas, parece que vai
repor-se o que nunca deveria ter sido alterado. Mangualde voltará a ser o local "do nosso
contentamento", diz a Secretária de Estado Adjunta da Justiça, Helena Ribeiro.
 
Muita gente se manifestou, muita gente se sentiu enganada, muita gente esperou pela reposição da
justiça aos penalvenses e muita gente recebeu com alegria a novidade. Os processos judiciais de
Penalva do Castelo voltarão a Mangualde, de onde nunca deveriam ter saído. Para trás ficará um
Tribunal do Sátão com um juiz a meio tempo e o desalento do Presidente da Câmara do Sátão que
lutou quanto pôde para que tal não acontecesse.
 
Desde o início que me bati contra a criação contra natura desta mudança. Como eu, muito mais gente,
felizmente, participou na mesma luta.
 
Ver: http://ascoisasqueaquisepassam.blogspot.pt/2012/10/quem-defende-os-penalvenses.html
 
e http://ascoisasqueaquisepassam.blogspot.pt/2014/03/confirmado-vamos-para-o-satao.html
 
Estamos todos de parabéns e aguardamos, esperançados, o que aí vem.
 
No entanto, a história da luta pelo regresso ao modelo original, não é bem com se quer fazer crer,
dadas as declarações de todos os intervenientes. Nada, nesta história, bate bem!
 
A notícia pública deste assunto, foi feita em dois tempos: na apresentação da recandidatura do
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e em conferência de Imprensa na Câmara Municipal de
Penalva do Castelo.
 
A reportagem em Mangualde feita pelo JORNAL DO CENTRO, pode ser lida e ouvida aqui:
http://www.jornaldocentro.pt/processos-judiciais-dos-residentes-de-penalva-do-castelo-regressarao-
ao-tribunal-de-mangualde/ .
 
Nesta reportagem as palavras bastante cautelosas da Secretária de Estado Adjunta da Justiça, Helena
Mesquita Ribeiro foram:
 
".essa situação está a ser efectivamente equacionada"
".o Ministério da Justiça está a considerar a reavaliação da Reforma do Mapa Judiciário"
".é uma questão que está em cima da mesa"
".não lhe posso antecipar soluções."
".com certeza que o Ministério da Justiça é sensível a essa questão."
"O estudo estará pronto no final deste primeiro semestre."
".a fazer-se qualquer alteração ela será do conhecimento público ainda este ano."
".o processo legislativo é uma coisa complexa, tem que ir à Assembleia da República."
"Qualquer alteração em termos de ajustamento a esta reforma ao Mapa Judiciário, na minha
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perspectiva, só poderá ser implementada em 2018."
 
Na prática, para além do interesse que as palavras suscitam, não disse nada de substantivo, nada de
concreto, nada que explicasse, para já, tamanha euforia geral que apenas se justifica pela
aproximação do período eleitoral. Fica a esperança de que isso poderá ser possível em 2018.
Promessas, portanto!
 
Por sua vez, o Dr. João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, na mesma entrevista
ao "JORNAL DO CENTRO", disse:
 
.até porque está aqui o Sr. Presidente de Penalva do Castelo . e vereadores, e dizer-lhes uma coisa.
Conquistámos também um novo espaço de serviços em Mangualde. O Governo vai novamente trazer
as gentes de Penalva do Castelo para o Tribunal de Mangualde. Podem-me dizer que isso vale o que
vale, mas vale mais emprego, mais pessoas em Mangualde."
"Portanto, este governo vai anunciar em Mangualde, a vinda das pessoas para Mangualde."
 
Esta intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, dá a entender que ele é que
conduziu todo o processo junto do partido e do Governo. Fê-lo, segundo ele, no interesse de
Mangualde, para criar mais empregos e para levar mais gente à cidade.
 
Reconheço que o Dr. João Azevedo poderá ter alguma influência no partido e no Governo, capaz de
dar a volta aos acontecimentos. Conheço-o como uma pessoa educadíssima e elegante no trato. Mas
não entendo a humilhação pública com que brindou o Presidente da Câmara de Penalva, anunciando
que o assunto estava tratado, e, dando a entender que o que dizia, era uma novidade. Ouvir as suas
declarações é o bastante para se entender que foi o que se passou.
 
Na posse desta novidade, convenceu-se a Secretária Adjunta a vir a Penalva e tratou-se de marcar,
em cima da hora, uma conferência na Câmara Municipal de para dar a notícia à população.
 
A rádio ALIVEFM, do Sátão, esteve presente e é possível ler na notícia e ouvir, partes das intervenções
da Secretária de Estado Adjunta da Justiça e do Francisco de Carvalho, Presidente da Câmara.
 
Aqui:
 
http://alivefm.pt/satao-vai-deixar-de-ter-tribunal-e-passa-a-contar-com-um-juiz-de-proximidade/
 
Para além do anúncio de que
 
."a comarca de Sátão deixa de ter processos suficientes para se manter como tribunal, e como
consequência, o Sátão vai passar a ter apenas um juiz de proximidade."
 
A Secretária Adjunta adianta que:
 
".quero assumir aqui, publicamente que a senhora ministra assumiu, perante o senhor Presidente da
Câmara de Penalva assim como perante o senhor Presidente de Câmara de Mangualde ." que, assim
que ". terminar o nosso estudo, que pensamos terminar até Setembro, já vai a mais de meio . em
princípio, Setembro de 2018, é a data que o Ministério da Justiça prevê como a data que esta segunda
leva de ajustamentos irá entrar em vigor."
 
Aqui é que é o busílis da questão:
 
Ø em Mangualde o estudo estaria pronto "no final deste primeiro semestre" deste ano de 2017 e,
horas depois em Penalva do Castelo, passa para Setembro!
Ø em Mangualde "".essa situação está a ser efectivamente equacionada", "o Ministério estava a
considerar a avaliação da Reforma Judiciária", "a questão estava em cima da mesa", não podiam
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"antecipar soluções", " o Ministério da Justiça era "sensível a essa questão", e, horas depois em
Penalva do Castelo, "a senhora ministra assumiu que. em princípio, Setembro de 2018, é a data que o
Ministério da Justiça prevê como a data que esta segunda leva de ajustamentos irá entrar em vigor".
 
Eu, como todos os penalvenses, quero que o mais breve possível regressemos ao Tribunal de
Mangualde de "onde nunca deveríamos ter saído", como diz, e bem, o Presidente Francisco Carvalho.
Mas, por favor, deixem-se destas trapalhadas para ganhar vantagens eleitorais. Setembro de 2018
ainda vem longe para que as promessas garantam a sua concretização. Este acto desesperado, com o
apoio descarado de um membro do governo que trocou os pés pelas mãos, são a denegação da
Democracia que todos os participantes nesta encenação dizem defender.
 
(foto Dão e Demo)
 
Rua Direita
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INVESTIMENTO. 1 RÉS MILHÕES 

Mangualde vai 
ter nova ETAR 
e  O concelho de Mangualde 
vai dispor de uma nova 
Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR), no 
valor de três milhões de eu - 
ros. A ETAR vai localizar-se 
a oeste da povoação dé Ta-
bosa, na freguesia de Fornos 
de Maceira Dão. • 
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EMPREITADAO concelho de
Mangualde vai dispor de uma
nova Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR),
que representa um investi-
mento de três milhões de euros
e cuja primeira pedra será lan-
çada amanhã. 

A ETAR Poente de Man-
gualde irá localizar-se a oeste
da povoação de Tabosa, na fre-

guesia de Fornos de Maceira
Dão. “As intervenções previs-
tas consistem na construção
de um emissário gravítico com
cerca de 3,7 quilómetros e uma
estação de tratamento de água
residual dimensionada para
tratar, em ano horizonte de
projecto, uma população total
equivalente a 12.200 habitan-
tes”, refere a autarquia. |

Município de Mangualde
vai ter nova ETAR
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AMBIENTE O concelho de
Mangualde vai dispor de uma
nova Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR), que
representa um investimento de
três milhões de euros e cuja pri-
meira pedra será lançada ama-
nhã. A ETAR Poente de Man-
gualde irá localizar-se a Oeste
da povoação de Tabosa, na fre-
guesia de Fornos de Maceira
Dão.

«As intervenções previstas
consistem na construção de
um emissário gravítico com

cerca de 3,7 quilómetros e uma
estação de tratamento de água
residual dimensionada para
tratar, em ano horizonte de pro-
jecto, uma população total
equivalente a 12.200 habitan-
tes», refere a autarquia.

Actualmente, o efluente resi-
dual produzido por grande
parte da população de Man-
gualde é transportado para a
ETAR da Lavandeira, situada a
norte da cidade, junto à Estrada
Nacional 234.

«A linha processual de trata-

mento inclui um sistema por
lagunagem, numa sequência
de lagoas facultativas e lagoas
de maturação», explica, esti-
mando que, actualmente, re-
ceba o efluente produzido por
cerca de três mil habitantes.

Numa outra bacia, as povoa-
ções de Roda, Canedo do Chão,
Canedo do Mato e São Cos-
mado são servidas pela ETAR
de Roda, que é constituída por
uma fossa séptica situada a Su-
doeste da povoação da Roda,
junto à ribeira dos Frades.|

Mangualde vai ter nova ETAR 
que custa três milhões de euros
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Marchas Populares vão animar Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Junho de 2017
 
81 Views
 
Na noite de 12 de junho, as ruas mangualdenses vão, mais uma vez, encher-se de cor, música e
muita animação com as tradicionais Marchas Populares. O desfile sai da Rotunda da Câmara Municipal
de Mangualde, às 21h00, em direção à Rotunda da Casa do Povo, vindo depois no sentido
descendente e termina na Paragem dos Autocarros (junto ao Mercado Municipal).
 
As marchas de Santo António que vão assinalar esta época de Santos Populares vão ser
protagonizadas pelas Marchas Populares de Alcafache, Marchas Populares de Quintela de Azurara,
Marchas Populares de S. Pedro / Espinho, Associação Mangualde Azurara, Junta de Freguesia de
Abrunhosa a Velha, União das Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato e União das
Freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães. Gastronomia típica dos Santos Populares e
muita animação complementarão esta noite.
 
A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde com a brilhante participação de todos
as marchas presentes.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco

Página 47



A48

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 8,28 x 13,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69830869 04-06-2017

VISEU O concelho de Man-
gualde vai dispor de uma nova
Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR), que re-
presenta um investimento de
três milhões de euros e cuja pri-
meira pedra será lançada hoje,
às 17 horas. A ETAR Poen te de
Mangualde irá localizar-se a
oeste da povoação de Tabosa,
em Fornos de Maceira Dão.

“As intervenções previstas
consistem na construção de um
emissário gravítico com cerca
de 3,7 quilómetros e uma esta-
ção de tratamento de água re-

sidual dimensionada para tratar,
em ano horizonte de projecto,
uma população total equiva-
lente a 12.200 habitantes”, refere
a autarquia. Actualmente, o
efluente residual produzido por
grande parte da população de
Mangualde é transportado para
a ETAR da Lavandeira, situada
a norte da cidade, junto à Es-
trada Nacional 234.

Cerimónia de lançamento da
primeira pedra contará com a
presença do secretário de Es-
tado do Ambiente, Carlos Mar-
tins. |

Mangualde vai ter nova
Estação de Tratamento 
de Águas Residuais 

Câmara de Mangualde lança primeira pedra da nova ETAR

D.R.
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IV Torneio interassociações de futebol sub 13 e sub 14 trouxe mais de 200 atletas a
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f1f2b794

 
No passado fim de semana, 3 e 4 de junho, duas centenas de atletas participaram no IV Torneio
interassociações de futebol sub 13 e sub 14. O encontro, promovido pela Associação de Futebol de
Viseu (AFV) em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, realizou-se no Estádio Municipal de
Mangualde e no Campo Conde Anadia. Na entrega dos troféus marcou presença o vice-presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
 
A Associação de Futebol de Beja venceu o torneio no escalão de Sub13 e a Associação de Futebol do
Algarve venceu no escalão de Sub14. Em competição estiveram as associações: Associação de Futebol
de Viseu, Associação de Futebol do Algarve, Associação de Futebol de Beja e Associação de Futebol de
Portalegre. As seleções distritais encontram-se este fim de semana em Mangualde afim de prepararem
o importante torneio "Lopes da Silva" em sub 14.
 
5 Junho, 2017
 
José Silva
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Debate analisa problemática 
dos jovens emigrantes
INICIATIVA A maioria dos jo-
vens portugueses qualificados,
que emigraram nos últimos
anos, querem regressar, revela
um estudo promovido pela
Fundação AEP com o apoio da
União Europeia através do
Compete 2020 no âmbito do
projecto Empreender 2020 –
Regresso de uma Geração Pre-
parada. 

O estudo, o primeiro a pro-
curar saber quem são, onde es-
tão e o que querem os nossos
jovens qualificados que emi-
graram em larga escala nos úl-
timos anos, revela que dos
cerca de 65% que querem re-
gressar, cerca de 21% afirma
pensar fazê-lo até dois anos e
27% daqui a mais de três anos
e menos de cinco anos.

A emigração é um fenómeno
com um forte impacto territo-
rial. Qual, nesta medida, o im-
pacto, a nível económico, so-
cial e até cultural, do regresso
dos jovens emigrantes portu-
gueses aos seus locais de ori-
gem? 

É esta questão que amanhã,
no Hotel Montebelo, a partir
das 18h00, o vice-presidente
da Fundação AEP, Luís Miguel
Ribeiro, os presidentes das câ-

maras municipais de Viseu, Al-
meida Henriques, de Man-
gualde, João Azevedo, e de
Aveiro, Ribau Esteves, a presi-
dente da CCDR Centro, Ana
Abrunhosa, o coordenador
científico do Observatório da
Emigração, Rui Pena Pires, e
Pedro Góis, investigador da
Universidade de Coimbra e
coordenador do inquérito aos
jovens emigrantes portugue-
ses.

A moderação do debate é da
responsabilidade de Eduarda
Macário, directora-adjunta do
Diário de Viseu.

O projecto Empreender
2020 pretende definir um
plano de longo prazo, estimu-
lando a criação de condições
para o regresso desta geração
e a incorporação no País dos
seus níveis de conhecimento. 

Para isso o projecto desen-
volve-se num plano concer-
tado em cinco passos que am-
biciona colocar na agenda o
tema da emigração jovem e
das perspectivas de regresso,
reunindo estudantes, univer-
sidades, professores, empresá-
rios e instituições diversas, pú-
blicas e privadas. 

Depois de realizar um diag-
nóstico da situação actual, o
projecto irá desenhar cenários
de actuação e avaliar a capa-
cidade de o país acolher estes
jovens, desafiando quem
pensa partir e quem não pensa
regressar, através da criação de
um Modelo Prospectivo de
Desenvolvimento. 

Os últimos três passos do
projecto estabelecem os me-
canismos que visam reforçar
parcerias e pontos de ligação
com os jovens portugueses
que se encontram espalhados
pelo Mundo, mas que preten-
dem acrescentar valor no seu
país de origem. Serão reforça-
dos vínculos e criados e pro-
movidas condições para a sua
reintegração, reforçando a
competitividade da economia
nacional e fazendo acreditar
que aqui também há futuro. |

Empreender 2020
pretende definir um
plano de longo prazo,
estimulando 
a criação de condições
para o regresso 
desta geração
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O bispo de Viseu reconhece que a diocese
começa a sentir falta de sacerdotes. D. Ilídio
Leandro antevê que daqui a oito anos não
deverá haver 50 párocos. Página 5

HOMEM ASSASSINADO
EM ALDEIA DE CASTRO DAIRE

Viseu tem 114 padres
para 208 paróquias

Académico mantém-sel
com triunfo em Mereliml

Um homem de 68 anos é suspeito de ter assassinado um outro de 70, com um “objecto contundente”, na madrugada de
sábado para domingo, em Casais do Monte (Castro Daire). O caso está a ser investigado pela Judiciária do Porto  Página 24

A equipa comandada por Francisco Chaló conseguiu o objectivo da época: manter-se na II Liga. Mas teve 
de jogar um play-off que não foi tão fácil como se pode pensar Página 15

Fundação AEP 
defende regresso de
jovens emigrantes   
Debate em Viseu | P3

Nova ETAR 
representa 
um investimento 
de três milhões
Mangualde | P8

Festival da Truta
aproxima os 
cidadãos ao Pavia
Vila Nova de Paiva | P12

Dia Paralímpico
junta mais de 
700 participantes 
em Viseu
Fontelo | P16

A Freguesia de Viseu concretizou o sonho de
voar a cerca de duas dezenas de seniores, no
âmbito da Semana Solidária que a autarquia
promoveu até ontem  Página 24

Seniores andam de
avião pela primeira vez

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5263 5 DE JUNHO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €
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Dia “histórico” para o 
concelho de Mangualde
Obras Foi lançada ontem a primeira pedra da nova ETAR de Mangualde que irá
resolver um problema de há 35 anos e de metade da população do concelho
Catarina Tomás Ferreira

“Hoje é um dia histórico [para
o concelho de Mangualde] e
esta é uma homenagem a to-
dos os colaboradores do mu-
nicípio”, disse ontem à tarde o
presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, no
lançamento da primeira pedra
da Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR)
Poente e emissário. 

Esta nova infra-estrutura,
com investimento superior a
3 milhões de euros e que será
construída em Tabosa, vai re-
solver um problema que
existe há 35 anos e que se
prende com a incapacidade
da ETAR da Lavandeira de dar
resposta a todos os detritos
que ali vão parar. A ETAR ti-
nha sido construída para 500
pessoas, mas agora recebe os
esgotos de quase 3 mil. O
cheiro nauseabundo que se
fez sentir durante a cerimónia
de ontem mostrou bem a ur-
gência da obra, que, segundo
João Azevedo, “ninguém acre-
ditava que fosse uma reali-
dade”. 

A lagoa de esgotos a céu
aberto será completamente
coberta e ali ficará o emissário
que irá bombear os detritos ao
longo de mais de três quiló-
metros até à nova ETAR. “É
um salto qualitativo na vida
dos mangualdenses”, afirmou
João Azevedo, acrescentando
que as melhorias serão, não
só para os que vivem ou tra-
balham perto da ETAR da La-
vandeira, mas também para
metade da população de Man-
gualde, uma vez que a infra-
estrutura irá beneficiar 12 mil
pessoas. 

A concretização desta obra
é, para João Azevedo, a res-
posta a um “esforço de 35
anos” durante os quais os co-
laboradores do município qui-
seram sempre ajudar a resol-
ver o problema, “mas houve
momentos em que a decisão

política não soube acompa-
nhar isso”. 

Os trabalhos vão demorar
30 meses e João Azevedo re-
velou que a autarquia conse-
guiu incluir neste projecto
uma “série de valências que
vão responder aos anseios das
pessoas”. “Este é um dia im-
portante para o concelho”, su-
blinhou o autarca, pedindo
desculpas por ter demorado
tanto tempo a resolução do
problema. Parte da obra será
financiada por fundos comu-
nitários. 

Territórios do interior 
esquecidos

Presente na cerimónia esteve
também o secretário de Estado
do Ambiente, Carlos Martins,
que espera poder ver Man-
gualde na lista dos municípios
com maior taxa de cobertura
da rede de água e saneamento
do país. O governante revelou
que com o investimento lan-
çado ontem e com os projectos
apresentados hoje (ver caixa),
Mangualde ficará com uma co-
bertura de 70 por cento. 

“Mangualde não está só nes-

tes problemas de saneamento,
há territórios do interior que
ficaram esquecidos e para os
quais o Governo está a tentar
encontrar respostas”, realçou
Carlos Martins, reconhecendo
que só é possível atrair mais
pessoas para viver no interior
e mais turistas se forem criadas
condições. O Governo dispo-
nibilizou 465 milhões de euros
para projectos de água e sa-
neamento e cerca de metade
desse valor está a ser atribuído
aos municípios, maioritaria-
mente do interior. |

O secretário de Estado, Car-
los Martins, volta a marcar
presença em Mangualde,
hoje, às 11h30, numa sessão
no salão nobre dos Paços
do Concelho, em que serão
apresentados mais de 10
projectos de intervenção

no concelho de Mangualde.
Segundo o presidente da
Câmara, João Azevedo, são
candidaturas ao Programa
Operacional Sustentabili-
dade e Eficiência no Uso de
Recursos, já aprovadas, e
que incluem requalificação

de fossas, de condutas de
água, novos abastecimento
de água e resolução de pro-
blemas na ETAR Sul, em
Cubos. Esta obra também já
foi aprovada e terá um
custo de 1,2 milhões de eu-
ros. |

Mais de 10 projectos apresentados hoje 

Carlos Martins e João Azevedo (à direita) lançaram a primeira pedra

CATARINA TOMÁS FERREIRA
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O bispo de Viseu reconhece que a diocese
começa a sentir falta de sacerdotes. D. Ilídio
Leandro antevê que daqui a oito anos não
deverá haver 50 párocos. Página 5

HOMEM ASSASSINADO
EM ALDEIA DE CASTRO DAIRE

Viseu tem 114 padres
para 208 paróquias

Académico mantém-sel
com triunfo em Mereliml

Um homem de 68 anos é suspeito de ter assassinado um outro de 70, com um “objecto contundente”, na madrugada de
sábado para domingo, em Casais do Monte (Castro Daire). O caso está a ser investigado pela Judiciária do Porto  Página 24

A equipa comandada por Francisco Chaló conseguiu o objectivo da época: manter-se na II Liga. Mas teve 
de jogar um play-off que não foi tão fácil como se pode pensar Página 15

Fundação AEP 
defende regresso de
jovens emigrantes   
Debate em Viseu | P3

Nova ETAR 
representa 
um investimento 
de três milhões
Mangualde | P8

Festival da Truta
aproxima os 
cidadãos ao Pavia
Vila Nova de Paiva | P12

Dia Paralímpico
junta mais de 
700 participantes 
em Viseu
Fontelo | P16

A Freguesia de Viseu concretizou o sonho de
voar a cerca de duas dezenas de seniores, no
âmbito da Semana Solidária que a autarquia
promoveu até ontem  Página 24

Seniores andam de
avião pela primeira vez
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Debate analisa problemática  dos jovens emigrantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/20042

 
A emigração é um fenómeno com um forte impacto territorial. Qual, nesta medida, o impacto, a nível
económico, social e até cultural, do regresso dos jovens emigrantes portugueses aos seus locais de
origem?
 
É esta questão que amanhã, no Hotel Montebelo, a partir das 18h00, o vice-presidente da Fundação
AEP, Luís Miguel Ribeiro, os presidentes das câmaras municipais de Viseu, Almeida Henriques, de
Mangualde, João Azevedo, e de Aveiro, Ribau Esteves, a presidente da CCDR Centro, Ana Abrunhosa,
o coordenador científico do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires, e Pedro Góis, investigador da
Universidade de Coimbra e coordenador do inquérito aos jovens emigrantes portugueses.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Dia "histórico" para o concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/20043

 
"Hoje é um dia histórico [para o concelho de Mangualde] e esta é uma homenagem a todos os
colaboradores do município", disse ontem à tarde o presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, no lançamento da primeira pedra da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
Poente e emissário.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Teve lugar em Mangualde o Congresso Nacional de Economia Social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2428

 
Teve lugar em Mangualde o Congresso Nacional de Economia Social
 
2017-06-05
 
Mangualde foi na passada sexta-feira, 2 de junho, palco do debate sobre "Novos conceitos, modelos
de organização e de governança". A temática esteve em análise no Congresso Nacional da Economia
Social 2017 que decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa foi promovida pelo
Conselho Nacional para a Economia Social e contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e
da Caixa de Crédito Agrícola.
 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, abriu a sessão, juntamente com
Eduardo Graça, Presidente da CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e o Padre
Vítor Melícias, Presidente da Mesa do Congresso. Os temas em debate foram variados: "Saúde e
Economia Social", "A Economia Social e Solidária - novos conceitos, origens e designações no debate
nacional e europeu", "Economia social e desenvolvimento socioeconómico - atualidade e mudança" e
"Economia Social - novos modelos de organização, governança e financiamento". O encontro encerrou
com a intervenção de Francisco Silva - Presidente da Comissão Organizadora do Congresso.
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Trinta anos depois lagoa de esgotos a céu aberto vai ser tapada em Mangualde (c/
som)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=47d22f7a

 
Foi lançada em Mangualde a primeira pedra da ETAR poente que vai acabar com a velha lagoa de
esgotos a céu aberto, localizada na zona industrial da Lavandeira e que há mais de 30 anos é um foco
de maus cheiros e poluição.
 
Na cerimónia, que aconteceu este domingo, dia 4 de junho, esteve o secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins que anunciou mais de 400 milhões de euros para tratamento de esgotos,
sendo a maior fatia para a região do interior.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/06/etar-sec-estado-1.mp3
O Governo vai também disponibilizar formação para os técnicos das autarquias no âmbito do
funcionamento das ETAR's.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/06/etar-sec-estado-2.mp3
Para João Azevedo, presidente do município de Mangualde, a nova ETAR vai ter capacidade para
receber os esgotos de 12 mil pessoas.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/06/etar-sec-estado-joao-1.mp3
Obra vai custar cerca de 3 milhões de euros e ficará concluída no prazo de dois anos e meio.
 
Inserido em 5, Junho - 2017
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Rita Guerra - Biblioteca de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-06-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=de67319b

 
Em Sexta da Lua
 
Rita Guerra sobe ao palco no jardim
 
da Biblioteca Municipal de Mangualde
 
30 DE JUNHO, 21H30 | BILHETES À VENDA
 
No dia 30 de junho, o Jardim da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe o
concerto de Rita Guerra. O espetáculo, que tem o apoio da Rádio M80, tem início às 21h30 e insere-se
no projeto 'Sexta da Lua', da autarquia mangualdense. Os bilhetes já se encontram à venda na
Biblioteca Municipal, na Papelaria Adrião, no Relógio Velho e Maria Antonieta e têm o custo de 10€.
 
Rita Guerra é uma artista conhecida do grande público que, recentemente, celebrou 30 anos de
carreira. Começou a cantar aos 16 anos e gravou o primeiro disco aos 23. Foi cantora residente no
Casino do Estoril durante mais de 20 anos e representou Portugal na Eurovisão. É dela a voz
Portuguesa de algumas das mais bonitas canções da Disney, em filmes como: Aviões, Rei Leão,
Pequena Sereia, Tarzan, Hercules, Príncipe do Egito, etc. Gravou centenas de canções, algumas delas
com alguns dos seus maiores ídolos como Michael Bolton, Ronan Keating, Paulo de Carvalho e muitos
outros. Editou 12 discos e colecionou primeiros lugares no Top e discos de platina. Em 2016, Rita
Guerra resolveu fazer um resumo de carreira e editou "No Meu Canto" - O melhor de Rita Guerra.
 
Sofia Monteiro |
 
Rua Direita
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Mangualde vai sofrer revolução ambiental "nunca antes vista"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/20056

 
Intervenções nos sistemas de tratamento de águas residuais e melhoria no abastecimento de água e
no tratamento de resíduos urbanos são os grandes projectos ambientais previstos para os próximos
dois anos e meio em Mangualde e que terão um investimento de quase 8 milhões de euros.
O anúncio foi feito ontem, Dia Mundial do Ambiente, pelo presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, que prevê para o concelho uma "revolução ambiental nunca antes vista".
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde vai sofrer revolução ambiental "nunca antes vista"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/20056

 
Intervenções nos sistemas de tratamento de águas residuais e melhoria no abastecimento de água e
no tratamento de resíduos urbanos são os grandes projectos ambientais previstos para os próximos
dois anos e meio em Mangualde e que terão um investimento de quase 8 milhões de euros. O anúncio
foi feito ontem, Dia Mundial do Ambiente, pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo,
que prevê para o concelho uma "revolução ambiental nunca antes vista".
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Mangualde vai sofrer revolução ambiental "nunca antes vista"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/20056

 
Intervenções nos sistemas de tratamento de águas residuais e melhoria no abastecimento de água e
no tratamento de resíduos urbanos são os grandes projectos ambientais previstos para os próximos
dois anos e meio em Mangualde e que terão um investimento de quase 8 milhões de euros.
O anúncio foi feito ontem, Dia Mundial do Ambiente, pelo presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, que prevê para o concelho uma "revolução ambiental nunca antes vista".
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde vai sofrer
revolução ambiental
“nunca antes vista”
Investimentos Cerca de 8 milhões de euros serão 
aplicados em Mangualde nos próximos dois anos e meio

Catarina Tomás Ferreira

Intervenções nos sistemas de
tratamento de águas residuais
e melhoria no abastecimento
de água e no tratamento de re-
síduos urbanos são os grandes
projectos ambientais previstos
para os próximos dois anos e
meio em Mangualde e que te-
rão um investimento de quase
8 milhões de euros.

O anúncio foi feito ontem,
Dia Mundial do Ambiente, pelo
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, que
prevê para o concelho uma
“revolução ambiental nunca
antes vista”. 

No domingo, já tinha sido
lançada a primeira pedra da
nova Estação de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR)
Mangualde Poente, que irá re-
solver o problema de 35 anos
da ETAR da Lavandeira, e on-
tem o município revelou mais
uma série de projectos que irão
contribuir para melhorar a
qualidade de vida dos man-
gualdenses. 

Algumas dessas interven-
ções serão feitas em 10 ETAR's
do concelho (que abrangem
sete freguesias), no valor total
de 1,7 milhões de euros. “Prio-
rizámos as mais preocupan-
tes”, justificou João Azevedo

na sessão de ontem, na Câ-
mara, que contou com a pre-
sença do secretário de Estado
do Ambiente, Carlos Martins.

A ETAR Sul, em Cubos, tam-
bém será contemplada nesta
revolução ambiental, estando
o projecto a ser ultimado para
ir a concurso. O investimento
é superior a 1 milhão de euros
e, à semelhança de todos os
outros, tem financiamento co-
munitário. A ETAR será remo-
delada e ampliada e serão de-
sactivadas três fossas cépticas
em Mesquitela.

O município apresentou ou-
tras candidaturas também ao
Programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos (POSEUR)
para melhoria no abasteci-
mento de água, por forma a
optimizar o sistema de abas-
tecimento e alargar e requali-
ficar “zonas que estão com
problemas de rupturas em
permanência”. 

Uma terceira vertente destas
medidas ambientais diz res-
peito ao tratamento de resí-
duos urbanos, um projecto
“muito importante”, segundo
João Azevedo, que “qualifica a
cidade, o território, melhora o
concelho em termos visuais,
de ambiente e de cheiros”.
Neste âmbito, será ampliada e

modernizada a rede de “con-
tentorização” e melhorada a
“eficiência da triagem”, através
de contentores e ecopontos
enterrados. Este projecto re-
sulta de uma candidatura
apresentada pela Associação
de Municípios do Planalto Bei-
rão. 

Um dos municípios 
do país com maior 
investimento ambiental

O secretário de Estado reve-
lou que, dos 308 municípios
portugueses, Mangualde é o
que tem “um dos maiores in-
vestimentos na área ambiental
já aprovados”. “E se não tiver
o maior valor a nível nacional,
tem o maior valor per capita,
porque 8 milhões dá mais ou
menos 400 mil euros por ha-
bitante”, apontou. 

Sobre o sector dos resíduos,
Carlos Martins disse que ainda
há muito a fazer, nomeada-
mente na sensibilização das
populações para “terem com-
portamentos mais adequa-
dos”. “Nesta matéria, o Go-
verno tem disponíveis 1,2 mi-
lhões de euros”, afirmou, es-
perando que o município de
Mangualde também apresente
candidaturas com vista à rea-
lização de acções junto da po-
pulação. |

João Azevedo, Carlos Martins e Joaquim Patrício no final da sessão de ontem, na Câmara
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PSP APANHA
JOVEM
TRAFICANTE
DE DROGA

Viseu conquista
menção honrosa 
na BTL 2017
Reconhecimento | P24

Spine Center 
quer ser referência
internacional
Saúde| P2

O suspeito, de 20 anos, está referenciado pelas
autoridades por vender droga em vários locais, 
em especial nos jardins envolventes das escolas 
secundárias e profissionais de Viseu Página 6

Mangualde lança projectos para sectores de água e saneamento  Página 9

8 milhões paral
o ambientel

CATARINA TOMÁS FERREIRA

Escolas de Tondela 
e Mangualde em 
concurso nacional
Empreendedorismo| P10

Direcção do 
Académico acusa GNR
de “agredir adeptos”
Em Merelim | P15

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5264 6 DE JUNHO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €
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Pavilhão Municipal
acolhe Mangualde Gym
GINÁSTICA Mangualde volta
a ser palco de um espectáculo
de ginástica. No próximo dia
17, o Pavilhão Municipal acolhe
a 5.ª edição do Mangualde
Gym. O encontro tem início às
15h00 e termina pelas 18h00,
sendo possível  assistir a várias
apresentações das classes par-
ticipantes com entrada livre.

A organização espera meio
milhar de participantes do
Agrupamento de Escolas de
Mangualde, do Agrupamento
de Escolas de Vouzela, da As-
sociação de Educação Física e
Desporto de S. Pedro do Sul,
do Agrupamento de Escolas de
S. Pedro do Sul, do Sporting
Clube de Portugal, do Centro
Atlético Póvoa Pacense
(Aveiro), do Albigym (Castelo

Branco), do Ginásio Clube Por-
tuguês, do Clube Desportivo
da Escola Secundária Miguel
Torga (Queluz), da Escola de
Dança Pedro e Fernanda, da
Escola Pé de Dança, da Amarte
- Associação Pelo Movimento,
da Arte e Terapia, do CEM.
Nancy, do Forlife, do Centro
Bujutsu de Mangualde, da Aca-
démica de Coimbra - Secção
de Ginástica e da Dance Power
& Yoga. 

A iniciativa conta ainda com
a participação especial do
Grupo Musical + Música, do
Agrupamento Escolas de
Mangualde. iniciativa, organi-
zada pela Câmara Municipal
de Mangualde, conta com o
apoio do Agrupamento de Es-
colas de Mangualde. |
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FIM-DE-SEMANA Duas cen-
tenas de atletas marcaram pre-
sença no IV Torneio Interasso-
ciações de futebol destinado
aos escalões de sub-13 e sub-
14. O encontro, promovido
pela Associação de Futebol de
Viseu em parceria com a Câ-
mara Municipal de Man-
gualde, realizou-se no Estádio
Municipal de Mangualde e no
Campo Conde Anadia ao
longo do último fim-de-se-
mana. 

A Associação de Futebol de
Beja venceu o torneio no es-
calão de sub-13, enquanto que
na competição de sub-14 a vi-

tória final sorriu à equipa da
Associação de Futebol do Al-
garve  

Além destas, estiveram ainda
em prova as associações de fu-
tebol de Viseu e Beja. |

Duas centenas de jovens
atletas em Mangualde

Escalões de sub-13 e sub-14

D.R.
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tome nota 
HOJE

DEBATE SOBRE 
EMIGRAÇÃO

Hotel Montebelo
18h00

O vice-presidente da Funda-
ção AEP, Luís Miguel Ribeiro,
os presidentes das câmaras
de Viseu, Almeida Henriques,
de Mangualde, João Aze-
vedo, e de Aveiro, Ribau Este-
ves, a presidente da CCDR
Centro, Ana Abrunhosa, o
coordenador científico do
Observatório da Emigração,
Rui Pena Pires, e Pedro Góis,
investigador da Universidade
de Coimbra, debatem a pro-
blemática da emigração dos
jovens.

NERUDA

Auditório IPDJ
21h00

O Cine Clube de Viseu apre-
senta, no âmbito do ciclo ‘8
Cantos do Mundo’ o filme
‘Neruda’, realizado por Pablo
Larraín. 

AMANHÃ

SEMINÁRIO

Instituto Piaget
9h00

O Instituto Piaget de Viseu
apresenta um seminário so-
bre Organizations, Work Psy-

chology O W P – 2017. O ob-
jectivo do seminário é dar a
conhecer as melhores práti-
cas na área da Psicologia do
Trabalho e das Organizações. 

FIM DE AULAS
UNIVERSITÁRIO

Ice Club
23h30

O Ice Club recebe o ‘Fim de
Aulas Universitário’, que tem
como convidados especiais o
MC Zuka e a Tunadão 1998.

PRÓXIMOS DIAS

TEATRO CULINÁRIO

Quinta de Lemos
Quinta-feira, 19h30

‘Pasta e basta – um mambo
italiano’ é um espectáculo de
teatro culinário e interlin-
guístico que cruza Portugal,
Itália, Cabo Verde e Índia
para fazer nascer um objecto
comum: três pratos que têm
em si o mundo inteiro. Com
criação de Giacomo Scalisi,
Miguel Fragata e Afonso
Cruz, Pasta e Basta vai estar
em cena até domingo.

AFTER PARTY
FINAL DE ANO

NB Club 
Quinta-feira, 23h30

O NB Club recebe a ‘After
Party Final de Ano’ da ESEV.

ESPECTÁCULO 
SOLIDÁRIO

Aula Magna do IPV
Sexta-feira, 21h00

Fingertips, Coro Mozart e Só-
nia Lisboa sobem ao palco
da Aula Magna do IPV para
um concerto solidário. A re-
ceita reverte para a Delega-
ção Regional do Centro da
Saúde em Português.

“UM SOLO PARA
A SOCIEDADE”

Teatro Viriato
Sexta-feira, 21h30

'Um Solo para a Sociedade' é
o nome do espectáculo de
dança, criado pelos coreó-
grafos António Cabrita e São
Castro, da Companhia Paulo
Ribeiro.

HIP-HOP

Togas Bar
Sexta-feira, 23h00

A A-Holic apresenta o pri-
meiro Open Mic Sessions by
A-Holic, no Togas Bar, em Vi-
seu. 

CONCERTO

Santo Graal
Sábado, 23h00

O bar Santo Graal recebe o
concerto de Basalto, com en-
trada livre.
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Mangualde vai sofrer revolução ambiental "nunca antes vista"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/20056

 
Intervenções nos sistemas de tratamento de águas residuais e melhoria no abastecimento de água e
no tratamento de resíduos urbanos são os grandes projectos ambientais previstos para os próximos
dois anos e meio em Mangualde e que terão um investimento de quase 8 milhões de euros.
O anúncio foi feito ontem, Dia Mundial do Ambiente, pelo presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, que prevê para o concelho uma "revolução ambiental nunca antes vista".
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde faz maior investimento de sempre no sector ambiental
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Gazeta Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=99bb2294

 
De forma a resolver os problemas ambientais do concelho, o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, anunciou ontem, 5 de junho, o investimento de 8 milhões de euros que
serão aplicados em Mangualde, nos próximos dois anos e meio, nos sistemas de tratamento de águas
residuais, na melhoria no abastecimento de água, em vários pontos do concelho, e no tratamento de
resíduos urbanos.
 
A cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo POVT e POSEUR realizou-se no Salão
Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos
Martins.
 
De acordo com edil mangualdense, "o município apresentou outras candidaturas ao POSEUR para
melhorar o abastecimento de água, de forma a otimizar o sistema de abastecimento e alargar e
requalificar zonas que estão com problemas de ruturas em permanência". Acrescentando, "priorizámos
as mais preocupantes e é nessas que vamos intervir primeiro".
 
Do plano estão previstas intervenções em 10 ETAR's do concelho, que abrangem sete freguesias, no
valor total de 1,7 milhões de euros. A ETAR Sul, em Cubos, também será contemplada nesta
revolução ambiental, estando o projeto a ser ultimado para ir a concurso.
 
O investimento é superior a 1 milhão de euros e, à semelhança de todos os outros, tem financiamento
comunitário. A ETAR será remodelada e ampliada e serão desativadas três fossas céticas em
Mesquitela.
 
Relativamente à problemática dos resíduos urbanos, será ampliada e modernizada a rede de
contentorização e melhorada a eficiência da triagem, através de contentores e ecopontos enterrados.
 
O autarca considera 'uma intervenção fundamental, que qualifica a cidade, o território, melhora o
concelho em termos visuais, de ambiente e de cheiros". Este projeto resulta de uma candidatura
apresentada pela Associação de Municípios do Planalto Beirão.
 
Na sua intervenção, o secretário de Estado revelou que, "dos 308 municípios portugueses, Mangualde
é o que tem um dos maiores investimentos na área ambiental já aprovados". "E se não tiver o maior
valor a nível nacional, tem o maior valor per capita, porque 8 milhões dá mais ou menos 400 mil euros
por habitante".
 
Tue, 06 Jun 2017 13:51:15 +0200
 
Gazeta Rural
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Mangualde recebe espetáculo de ginástica artística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-06-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/mangualde-recebe-espetaculo-de-ginastica-artistica/

 
Dia 17 de junho, Mangualde volta a ser palco de um espetáculo de ginástica artística, o Mangualde
Gym, que vai na sua quinta edição. O evento tem início às 15h00 e termina por volta das 18h00,
sendo possível assistir a apresentações de várias classes participantes nesta edição.
 
São esperados cerca de meio milhar de participantes, oriundos dos Agrupamentos de Escolas de
Vouzela, de Mangualde, de S. Pedro Sul, do Sporting Clube de Portugal, do Centro Atlético Póvoa
Pacense de Aveiro; do Albigym de Castelo Branco; do Ginásio Clube Português, entre outros.
 
Esta iniciativa conta com a participação especial do Grupo Musical + Música e é organizada pela
Câmara Municipal de Mangualde, com apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde. A entrada é
gratuita.
 
Inserido em 6, Junho - 2017
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Dia da Criança vivido com alegria em Mangualde
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Dia da Criança vivido com alegria em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Junho de 2017
 
33 Views
 
Neste domingo,celebrou-se o Dia da Criança, com cerca de 1300 crianças das escolas do concelho de
Mangualde, que tiveram um dia especial, cheio de animação e alegria. De forma a proporcionar um dia
especial aos mais novos, a Câmara Municipal de Mangualde preparou um programa cheio de animação
e diversão. A festa realizou-se nos Jardins do Largo do Rossio e contou com um vasto programa de
atividades, desde música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, largadas de balões e insufláveis. A
iniciativa destinou-se às crianças do Pré-escolar (da parte da manhã) e do 1. º Ciclo do Ensino Básico
(da parte da tarde). Durante o evento foram distribuídos balões a todas as crianças.
 
O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à proteção contra todas as formas
de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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"Novos conceitos, modelos de organização e de governança" debatidos em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Junho de 2017
 
38 Views
 
Mangualde acolheu, na passada sexta-feira, 2 de junho, o debate sobre "Novos conceitos, modelos de
organização e de governança". A temática esteve em análise no Congresso Nacional da Economia
Social 2017 que decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa foi promovida pelo
Conselho Nacional para a Economia Social e contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e
da Caixa de Crédito Agrícola.
 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, abriu a sessão, juntamente com
Eduardo Graça, Presidente da CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e o Padre
Vítor Melícias, Presidente da Mesa do Congresso. Os temas em debate foram variados: "Saúde e
Economia Social", "A Economia Social e Solidária - novos conceitos, origens e designações no debate
nacional e europeu", "Economia social e desenvolvimento socioeconómico - atualidade e mudança" e
"Economia Social - novos modelos de organização, governança e financiamento". O encontro encerrou
com a intervenção de Francisco Silva - Presidente da Comissão Organizadora do Congresso.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde promoveu mais uma edição do  Dormir com Livros . Assim, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves recebeu, na noite de 3 para 4 de junho, 25 crianças e respetivos pais, que
participaram em atividades relacionadas com a leitura, e depois passaram a noite entre as estantes da
biblioteca, convivendo com os livros de uma forma original.
 
Com intuito fomentar o gosto pela literatura, a Câmara Municipal de Mangualde proporcionou às
crianças inscritas nesta atividade uma noite divertida e diferente. A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, que comemora este ano o seu 20º aniversário, organiza esta iniciativa há já 11 anos, para
promover a leitura junto das crianças e das famílias.
 
A noite de sábado começou com a leitura do livro "O Elefante Tó Zé", de Susana Martins, um conto
que aborda a temática do diálogo, da amizade e da aceitação da diferença. Seguiu-se o espetáculo
"Cantos & Contos", dinamizado pela dupla Dennis Xavier e Sofia Moura, que dramatizaram vários
contos e envolveram os presentes com a magia das palavras e da música.
 
Após uma ceia partilhada, cada criança leu o seu livro favorito. A noite terminou com todos em pijama
e aconchegados em sacos-cama, onde dormiram rodeados de livros, que sem dúvida estimularam
sonhos cheios de imaginação, aventura e fantasia.
 
6 de Junho de 2017
 
Redacção
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Cerimónia de lançamento da 1ª Pedra contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente
 
MANGUALDE ARRANCA COM CONSTRUÇÃO DA ETAR POENTE
 
INVESTIMENTO DE TRÊS MILHÕES DE EUROS
 
No dia 4 de junho, Mangualde acolheu a visita do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins,
que marcou presença no lançamento da 1ª Pedra da Estação de Tratamento de Águas Residuais
(ETAR) Poente de Mangualde e Emissário que decorreu pelas 17h00. O concelho de Mangualde vai
dispor, assim, de uma nova ETAR, que representa um investimento de três milhões de euros e irá
localizar-se a oeste da povoação de Tabosa, na freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 
POPULAÇÃO TOTAL ABRANGIDA: MAIS DE 12 MIL HABITANTES
 
As intervenções previstas consistem na construção de um emissário gravítico com cerca de 3,7
quilómetros e uma estação de tratamento de água residual dimensionada para tratar, em ano
horizonte de projeto, uma população total equivalente a 12.200 habitantes. Atualmente, o efluente
residual produzido por grande parte da população de Mangualde é transportado para a ETAR da
Lavandeira, situada a norte da cidade, junto à Estrada Nacional 234. Conhecida como Lagoa da
Lavandeira, esta infraestrutura foi dimensionada para uma população de 500 habitantes e entrou em
funcionamento no início dos anos 1980. A linha processual de tratamento inclui um sistema por
lagunagem, numa sequência de lagoas facultativas e lagoas de maturação, estimando-se que,
atualmente, receba o efluente produzido por cerca de três mil habitantes.
 
Numa outra bacia, as povoações de Roda, Canedo do Chão, Canedo do Mato e São Cosmado são
servidas pela ETAR de Roda, que é constituída por uma fossa sética situada a sudoeste da povoação
da Roda, junto à ribeira dos Frades. A construção da nova ETAR pretende-se desativar as existentes
de Lavandeira e Roda.
 
Para além do efluente urbano gerado nas povoações de São Cosmado, Canedo do Chão, Canedo do
Mato, Roda, Tabosa e parte de Mangualde, a ETAR Poente de Mangualde destina-se, igualmente, a
tratar o efluente produzido na Zona Industrial do Salgueiro, bem como o conteúdo de fossas séticas
existentes no concelho.
 
PROJETO PREVÊ UM TRATAMENTO BIOLÓGICO
 
O projeto prevê um tratamento biológico por lamas ativadas em regime de arejamento prolongado,
com remoção de azoto e fósforo, e contempla a reutilização de parte do efluente tratado em usos
compatíveis, nomeadamente na lavagem de equipamentos e arruamentos, bem como na rega dos
espaços verdes, como forma de racionalizar o consumo de água.
 
Uma das preocupações tidas foi atenuar a presença da nova ETAR na paisagem, estando prevista a
plantação de uma cortina arbórea ao longo de todo o perímetro da estação que crie uma barreira
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visual contínua e limite o impacto visual.
 
A empreitada integra também a reposição de pavimentos no interior de Tabosa e na Roda, o
calcetamento da Rua das Mimosas (Tabosa), a pavimentação do caminho municipal 1444 e a
construção de uma rotunda na Estrada Nacional 16.
 
Rua Direita
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De forma a resolver os problemas ambientais do concelho, o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, anunciou, no dia 5 de junho, o investimento de oito milhões de euros que
serão aplicados em Mangualde, nos próximos dois anos e meio, nos sistemas de tratamento de águas
residuais, na melhoria no abastecimento de água, em vários pontos do concelho, e no tratamento de
resíduos urbanos. A cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo POVT e POSEUR
realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins.
 
De acordo com o edil mangualdense, "o município apresentou outras candidaturas ao POSEUR para
melhorar o abastecimento de água, de forma a otimizar o sistema de abastecimento e alargar e
requalificar zonas que estão com problemas de ruturas em permanência", acrescentando que
"priorizámos as mais preocupantes e é nessas que vamos intervir primeiro".
 
Do plano estão previstas intervenções em 10 ETAR's do concelho, que abrangem sete freguesias, no
valor total de 1,7 milhões de euros. A ETAR Sul, em Cubos, também será contemplada nesta
revolução ambiental, estando o projeto a ser ultimado para ir a concurso. O investimento é superior a
um milhão de euros e, à semelhança de todos os outros, tem financiamento comunitário. A ETAR será
remodelada e ampliada e serão desativadas três fossas céticas em Mesquitela.
 
Relativamente à problemática dos resíduos urbanos, será ampliada e modernizada a rede de
contentorização e melhorada a eficiência da triagem, através de contentores e ecopontos enterrados.
O autarca considera 'uma intervenção fundamental, que qualifica a cidade, o território, melhora o
concelho em termos visuais, de ambiente e de cheiros". Este projeto resulta de uma candidatura
apresentada pela Associação de Municípios do Planalto Beirão.
 
Na sua intervenção, o secretário de Estado revelou que, "dos 308 municípios portugueses, Mangualde
é o que tem um dos maiores investimentos na área ambiental já aprovados". "E se não tiver o maior
valor a nível nacional, tem o maior valor per capita, porque oito milhões dá mais ou menos 400 mil
euros por habitante".
 
Imprima este artigo  7 Junho 2017
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Dormir com Livros  em Mangualde teve sucesso
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
7 de Junho de 2017
 
58 Views
 
Mangualde promoveu mais uma edição do  Dormir com Livros . Assim, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves recebeu, na noite de 3 para 4 de junho, 25 crianças e respetivos pais, que
participaram em atividades relacionadas com a leitura, e depois passaram a noite entre as estantes da
biblioteca, convivendo com os livros de uma forma original.
 
Com intuito fomentar o gosto pela literatura, a Câmara Municipal de Mangualde proporcionou às
crianças inscritas nesta atividade uma noite divertida e diferente. A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, que comemora este ano o seu 20º aniversário, organiza esta iniciativa há já 11 anos, para
promover a leitura junto das crianças e das famílias.
 
A noite de sábado começou com a leitura do livro "O Elefante Tó Zé", de Susana Martins, um conto
que aborda a temática do diálogo, da amizade e da aceitação da diferença. Seguiu-se o espetáculo
"Cantos & Contos", dinamizado pela dupla Dennis Xavier e Sofia Moura, que dramatizaram vários
contos e envolveram os presentes com a magia das palavras e da música.
 
Após uma ceia partilhada, cada criança leu o seu livro favorito. A noite terminou com todos em pijama
e aconchegados em sacos-cama, onde dormiram rodeados de livros, que sem dúvida estimularam
sonhos cheios de imaginação, aventura e fantasia.
 
Por:Mun.Mangualde
 
7 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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De forma a resolver os problemas ambientais do concelho, o presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, anunciou, no dia 5 de Junho, o investimento de 8 milhões de euros que
serão aplicados em Mangualde, nos próximos dois anos e meio, nos sistemas de tratamento de águas
residuais, na melhoria no abastecimento de água, em vários pontos do concelho, e no tratamento de
resíduos urbanos.
 
A cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo POVT e POSEUR realizou-se no Salão
Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos
Martins.
 
De acordo com edil mangualdense,  o município apresentou outras candidaturas ao POSEUR para
melhorar o abastecimento de água, de forma a otimizar o sistema de abastecimento e alargar e
requalificar zonas que estão com problemas de rupturas em permanência .
 
E acrescentou:  priorizámos as mais preocupantes e é nessas que vamos intervir primeiro .
 
Do plano estão previstas intervenções em 10 ETAR's do concelho, que abrangem sete freguesias, no
valor total de 1,7 milhões de euros.
 
A ETAR Sul, em Cubos, também será contemplada nesta revolução ambiental, estando o projeto a ser
ultimado para ir a concurso.
 
O investimento é superior a 1 milhão de euros e, à semelhança de todos os outros, tem financiamento
comunitário.
 
A ETAR será remodelada e ampliada e serão desactivadas três fossas céticas em Mesquitela.
 
Relativamente à problemática dos resíduos urbanos, será ampliada e modernizada a rede de
contentorização e melhorada a eficiência da triagem, através de contentores e ecopontos enterrados.
 
O autarca considera  uma intervenção fundamental, que qualifica a cidade, o território, melhora o
concelho em termos visuais, de ambiente e de cheiros .
 
Este projecto resulta de uma candidatura apresentada pela Associação de Municípios do Planalto
Beirão.
 
Na sua intervenção, o secretário de Estado revelou que,  dos 308 municípios portugueses, Mangualde
é o que tem um dos maiores investimentos na área ambiental já aprovados .
 
E se não tiver o maior valor a nível nacional, tem o maior valor per capita, porque 8 milhões dá mais
ou menos 400 mil euros por habitante , finalizou.
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ATLETISMO: Neon Run Portugal
 
Por tvn.pt - Jun 7, 2017
 
NEON RUN VAI ILUMINAR MANGUALDE
 
24 DE JUNHO, 21h00
 
No dia 24 de junho, a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz, música e
muita animação, chega a Mangualde. A inciativa promovida pela Neon Portugal conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de partida é o Largo da
Feira, junto à Praia de Mangualde.
 
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer desporto, uma nova
abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ's. Todos os interessados devem fazer a sua
inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações podem ser individuais, em equipa ou em
família. Aos participantes será oferecido um kit composto por Tshirt NEON, Pintura NEON e STICK
NEON para todos brilharem. Mais informações em www.neonrun.pt
 
TAGSMangualdeNeonNoticiasPortugalRun
 
2017-06-07 10:53:47+00:00
 
tvn.pt
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24-06-2017
 
No dia 24 de junho, a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz, música e
muita animação, chega a Mangualde. A inciativa promovida pela Neon Portugal conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de partida é o Largo da
Feira, junto à Praia de Mangualde.
 
São cinco quilómetros a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer
desporto, uma nova abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ's. Todos os
interessados devem fazer a sua inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações podem ser
individuais, em equipa ou em família. Aos participantes será oferecido um kit composto por Tshirt
NEON, Pintura NEON e STICK NEON para todos brilharem. Mais informações em www.neonrun.pt

Página 79



A80

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 22,84 x 21,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69878525 08-06-2017

 A Câmara Municipal de 
Mangualde lançou a primeira 
pedra da nova Estação de Tra-
tamento de Águas Residuais 
(ETAR) para o concelho, orça-
da em três milhões de euros. A 
nova ETAR, a construir junto 
à povoação de Tabosa, Fregue-
sia de Fornos de Maceira Dão, 

vai servir uma população de 
12.200 habitantes.
 “As intervenções previstas 
consistem na construção de 
um emissário gravítico com 
cerca de 3,7 quilómetros e de 
uma estação de tratamento de 
água residual dimensionada 
para tratar, em ano horizonte 

de projeto, uma população to-
tal equivalente a 12.200 habi-
tantes. Atualmente o efluente 
residual produzido por grande 
parte da população de Man-
gualde é transportado para a 
ETAR da Lavandeira, conhe-
cida como Lagoa da Lavan-
deira, dimensionada para uma 
população de 500 habitantes e 
entrou em funcionamento no 
início dos anos 1980”, expli-
cou o presidente da Câmara 
de Mangualde, João Azevedo 
durante a cerimónia de lan-
çamento da obra, no passado 
domingo, 4 de junho, na pre-
sença do secretário de Estado 
do Ambiente, Carlos Martins.
 De acordo com a descrição 
do projeto, a linha processual 
de tratamento inclui um sis-
tema por lagunagem, numa 
sequência de lagoas faculta-
tivas e lagoas de maturação, 
estimando-se que, atualmente, 
receba o efluente produzido 
por cerca de três mil habitan-
tes. Numa outra bacia, as po-
voações de Roda, Canedo do 
Chão, Canedo do Mato e São 
Cosmado servidas pela ETAR 
de Roda constituída por uma 
fossa sética situada a sudoeste 
da povoação da Roda, junto à 
ribeira dos Frades, pretende-
-se que a construção da nova 

ETAR venha desativar as exis-
tentes de Lavandeira e Roda. 
Para além do efluente urbano 
gerado nas povoações de São 
Cosmado, Canedo do Chão, 
Canedo do Mato, Roda, Ta-
bosa e parte de Mangualde, a 
ETAR Poente de Mangualde 
destina-se, igualmente, a tratar 
o efluente produzido na Zona 
Industrial do Salgueiro, bem 
como o conteúdo de fossas sé-
ticas existentes no concelho.
 “O projeto prevê um tra-
tamento biológico por lamas 
ativadas em regime de areja-
mento prolongado, com remo-
ção de azoto e fósforo, e con-
templa a reutilização de parte 
do efluente tratado em usos 
compatíveis, nomeadamente 
na lavagem de equipamentos 
e arruamentos, bem como na 
rega dos espaços verdes, como 
forma de racionalizar o consu-
mo de água”, reforçou o presi-
dente da Câmara.
 Uma das preocupações ti-
das, revelou o autarca, “foi ate-
nuar a presença da nova ETAR 
na paisagem, estando prevista 
a plantação de uma cortina ar-
bórea ao longo de todo o perí-
metro da estação que crie uma 
barreira visual contínua e limi-
te o impacto visual”.
 A empreitada integra tam-
bém a reposição de pavimen-
tos no interior de Tabosa e na 
Roda, o calcetamento da rua 
das Mimosas (Tabosa), a pa-
vimentação do caminho mu-
nicipal 1444 e a construção de 
uma rotunda na Estrada Na-
cional 16.

MANgUALDE
Nova ETAR promete acabar
com fossas séticas no concelho

Câmara lançou a primeira pedra da nova eTar no domingo passado

Página 80



A81

Neon Run em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-06-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/neon-run-em-mangualde/

 
A corrida /caminhada "dançante mais louca de Portugal", com tinta, luz, música e muita animação,
chega a Mangualde, dia 24 de junho.
 
O evento tem como ponto de partida o Largo da Feira, junto à praia de Mangualde, às 21h00. O
percurso de cinco quilómetros, "entre luzes e som", é uma inovação e "uma nova forma de fazer
desporto", com a animação de DJ`s, refere a organização, da responsabilidade da Neon Portugal, e
que conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Os interessados devem fazer a sua inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações podem
ser individuais, em equipa ou em família e os participantes recebem um kit composto por uma t-shirt
Neon, uma pintura Neon e um stick Neon, para dar ainda mais brilho e cor ao evento.
 
Para mais informações www.neonrun.pt.
 
Inserido em 8, Junho - 2017
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Investimento de 8 milhões em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
8 de Junho de 2017
 
31 Views
 
De forma a resolver os problemas ambientais do concelho, o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, anunciou, o investimento de 8 milhões de euros que serão aplicados em
Mangualde, nos próximos dois anos e meio, nos sistemas de tratamento de águas residuais, na
melhoria no abastecimento de água, em vários pontos do concelho, e no tratamento de resíduos
urbanos.
 
A cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo POVT e POSEUR realizou-se no Salão
Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos
Martins.
 
De acordo com edil mangualdense, "o município apresentou outras candidaturas ao POSEUR para
melhorar o abastecimento de água, de forma a otimizar o sistema de abastecimento e alargar e
requalificar zonas que estão com problemas de ruturas em permanência". Acrescentando, "priorizámos
as mais preocupantes e é nessas que vamos intervir primeiro".
 
"DOS 308 MUNICÍPIOS PORTUGUESES, MANGUALDE É O QUE TEM UM
 
DOS MAIORES INVESTIMENTOS NA ÁREA AMBIENTAL JÁ APROVADOS"
 
Afirmou,o Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins
 
Do plano estão previstas intervenções em 10 ETAR's do concelho, que abrangem sete freguesias, no
valor total de 1,7 milhões de euros. A ETAR Sul, em Cubos, também será contemplada nesta
revolução ambiental, estando o projeto a ser ultimado para ir a concurso. O investimento é superior a
1 milhão de euros e, à semelhança de todos os outros, tem financiamento comunitário.
 
A ETAR será remodelada e ampliada e serão desativadas três fossas céticas em Mesquitela.
Relativamente à problemática dos resíduos urbanos, será ampliada e modernizada a rede de
contentorização e melhorada a eficiência da triagem, através de contentores e ecopontos enterrados.
O autarca considera 'uma intervenção fundamental, que qualifica a cidade, o território, melhora o
concelho em termos visuais, de ambiente e de cheiros". Este projeto resulta de uma candidatura
apresentada pela Associação de Municípios do Planalto Beirão.
 
Na sua intervenção, o secretário de Estado revelou que, "dos 308 municípios portugueses, Mangualde
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é o que tem um dos maiores investimentos na área ambiental já aprovados". "E se não tiver o maior
valor a nível nacional, tem o maior valor per capita, porque 8 milhões dá mais ou menos 400 mil euros
por habitante".
 
Por:Mun.Mangualde
 
8 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Piscinas Municipais de Mangualde estão abertas
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
8 de Junho de 2017
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Os mangualdenses e os demais visitantes já podem usufruir das piscinas exteriores do complexo das
Piscinas Municipais de Mangualde. As piscinas vão estar abertas ao público até ao dia 15 de setembro,
de segunda-feira a domingo, das 10h00 às 19h30. As mesmas encontram-se encerradas nos feriados
de 10 e 15 de junho, 15 de agosto e 8 de setembro.
 
O preço das entradas é variável em função da faixa etária: crianças até aos 5 anos (grátis), crianças
dos 6 aos 17 anos (3,00EUR), utentes a partir dos 18 anos (4,25EUR) e reformados (2,70EUR).
 
Com lotação para cerca de 400 pessoas, as piscinas exteriores situam-se num grande espaço relvado,
com e sem sombra, e são compostas por uma piscina grande (35m x 12m e 480m2), um tanque
infantil (19m x 8m e 152 m2), um tanque de receção (8m x 7m e 56m2) e dois escorregas. No espaço
existe, ainda, um quiosque de apoio aos utentes.
 
Por:Mun.Mang
 
8 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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residuais, na melhoria no abas-

tecimento de água, em vários 

pontos do concelho, e no trata-

mento de resíduos urbanos. 

A cerimónia de apresenta-

ção dos investimentos finan-

ciados pelo POVT e POSEUR 

realizou-se no Salão Nobre da 

Câmara Municipal e contou 

com a presença do Secretário 

de Estado do Ambiente, Carlos 

Martins. 

De forma a resolver os 

problemas ambientais do 

concelho, o Presidente da 

Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azeve-

do, anunciou no dia 5 de 

junho, o investimento de 

8 milhões de euros que 

serão aplicados em Man-

gualde, nos próximos dois 

anos e meio, nos sistemas 

de tratamento de águas 

Secretário de Estado do Ambiente na apresentação dos investimentos 

MANGUALDE FAZ MAIOR INVESTIMENTO 
DE SEMPRE NO SETOR AMBIENTAL 
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Autarca quer "resultado histórico em Mangualde nas próximas eleições" 

MILHARES DE PESSOAS APLAUDIRAM 
RECANDIDATURA DE JOÃO AZEVEDO 

"É a última vez mas é como se 

fosse a primeira. Estou cheio de força, 

cheio de vontade, cheio de entusiamo, 

cheio de garra para defender os inte-

resses de Mangualde e dos Mangual-

denses1" 

Estas foram as palavras proferidas 

por João Azevedo, candidato socialista 

à Câmara Municipal de Mangualde, na 

apresentação pública da sua recandi-

datura, que se realizou no passado sá-

bado no Pavilhão Municipal. João Aze-

vedo candidata-se a um terceiro man-

dato, ao fim de 8 anos à frente do mu-

nicípio. 

Ao seu lado teve António 

Costa, na qualidade de Secre-

tário-geral do Partido Socialista, 

Ana Catarina Mendes, Jorge 

Coelho, e Francisco Polónio, en-

tre outras personalidades. 

Num pavilhão lotado com 

apoiantes e simpatizantes e 

todos os quadrantes sociais e 

políticos, e perante uma receção 

entusiasmada e calorosa, João 

Azevedo assumiu como meta da 

campanha "atingir o maior re-

sultado do PS no país e ilhas". 

"As pessoas estão satisfei-

tas, mas no próximo mandato 

pretendemos colocar Mangual-

de num patamar de excelência", 

afirmou João Azevedo. Entre os 

Salientou ainda o posicionamento 

do concelho na realidade nacional 

como uma importante conquista. 

"Muita gente acha que sou um chato, 

mas temos de ter força política dentro 

da região e do pais. Temos de exigir a 

defesa dos interesses de Mangualde e 

dos Mangualdenses". Exemplo disso é, 

referiu João Azevedo, "a requalificação 

da linha da Beira Alta", que vai passar 

por Mangualde beneficiando popula-

ção e empresas, e que só foi possível 

graças "à vitória política dos autarcas 

que afirmaram a sua força". 

"O João Azevedo não é só o melhor 

candidato para Mangualde. O João 

Azevedo é um dos melhores presi-

dentes de Câmara que existe em todo 

o pais". Assim descreveu António Costa 

o candidato socialista, a quem não 

poupou elogios. O secretário-geral do 

PS louvou o trabalho do executivo de 

João Azevedo e salientou "o país pre-

cisa que concelhos como Mangualde 

se continuem a desenvolver, que con-

tinuem a criar riqueza, a ter novas em-

presas e mais emprego, porque é 

graças aos concelhos como Mangualde 

que o país de desenvolve". 

Também o socialista e mangual-

dense Jorge Coelho tomou a palavra 

numa manifestação de apoio a João 

Azevedo. O antigo ministro socialista 

pediu aos presentes "um resultado 

histórico em Mangualde" nas próximas 

eleições, e garantiu ter confiança que 

"estão criadas todas as condições para 

o próximo mandato ser um novo im-

pulso para um desenvolvimento de 

nova ordem em Mangualde". 

"Temos um presidente de Câmara 

que tem um passado que fala por si" e 

que "vai até onde for preciso, fala com 

quem for preciso, chateia quem for 

preciso, para resolver os problemas 

concretos das pessoas e dos man-

gualdenses", sublinhou Jorge Coelho. 

A noite de sábado culminou com 

João Azevedo a convidar todos os can-

didatos às Juntas de Freguesia a su-

birem ao palco. 

grandes objetivos conta como essen-

cial atrair mais população para o con-

celho, através de políticas de investi-

mento público e a criação de mais em-

prego qualificado. 

No seu discurso, o atual autarca 

referiu o saneamento financeiro como 

motivo particular de orgulho, e ponto 

de partida para a obra do próximo 

mandato. "Não vamos deixar a Câmara 

como a encontramos. Há 4 anos não 

vos disse isto, mas hoje digo-vos, a 

situação financeira do Municipio está 

resolvida", afirmou. 
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Mangualde - Duas centenas de atletas no IVº Torneio Interassociações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-06-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9768d853

 
Futebol sub 13 e sub 14
 
NA ENTREGA DOS TROFÉUS MARCOU PRESENÇA O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE, JOAQUIM PATRÍCIO
 
No passado fim de semana, 3 e 4 de junho, duas centenas de atletas participaram no IV Torneio
interassociações de futebol sub 13 e sub 14. O encontro, promovido pela Associação de Futebol de
Viseu (AFV) em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, realizou-se no Estádio Municipal de
Mangualde e no Campo Conde Anadia. Na entrega dos troféus marcou presença o vice-presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício.
 
A Associação de Futebol de Beja venceu o torneio no escalão de Sub13 e a Associação de Futebol do
Algarve venceu no escalão de Sub14. Em competição estiveram as associações: Associação de Futebol
de Viseu, Associação de Futebol do Algarve, Associação de Futebol de Beja e Associação de Futebol de
Portalegre. As seleções distritais encontram-se este fim de semana em Mangualde afim de prepararem
o importante torneio "Lopes da Silva" em sub 14.
 
Rua Direita
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Neo Run vai iluminar Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-06-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6121c938

 
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som
 
24 DE JUNHO, 21h00
 
No dia 24 de junho, a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz, música e
muita animação, chega a Mangualde. A inciativa promovida pela Neon Portugal conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de partida é o Largo da
Feira, junto à Praia de Mangualde.
 
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer desporto, uma nova
abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ's. Todos os interessados devem fazer a sua
inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações podem ser individuais, em equipa ou em
família. Aos participantes será oferecido um kit composto por Tshirt NEON, Pintura NEON e STICK
NEON para todos brilharem. Mais informações em www.neonrun.pt
 
Rua Direita
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Ontem, o auditório da Biblioteca Municipal de Man-
gualde encheu-se para receber o Gaspar, mascote do
projecto de empreendedorismo no 1.º ciclo da Comuni-
dade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. Mais de 100 crian-
ças assistiram ao jogo empreendedor da turma da E.B. 1
de Fagilde. FOTO: DR

Mais de 100 crianças receberam
o Gaspar em Mangualde
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Mangualde vai ter nova eTAR, 
investimento de 3Me

o concelho de Mangualde vai dispor de 
uma nova estação de Tratamento de Águas 
Residuais (eTAR), que representa um inves-
timento de três milhões de euros. 

A eTAR Poente de Mangualde irá locali-
zar-se a oeste da povoação de Tabosa, na fre-
guesia de Fornos de Maceira dão.

“As intervenções previstas consistem na 
construção de um emissário gravítico com 
cerca de 3,7 quilómetros e uma estação de 
tratamento de água residual dimensionada 
para tratar, em ano horizonte de projeto, uma 
população total equivalente a 12.200 habi-
tantes”, refere a autarquia.

Atualmente, o efluente residual produzi-
do por grande parte da população de Man-
gualde é transportado para a eTAR da La-
vandeira, situada a norte da cidade, junto à 
estrada nacional 234.

Conhecida como Lagoa da Lavandeira, 
esta infraestrutura foi dimensionada para 
uma população de 500 habitantes e entrou 
em funcionamento no início dos anos 1980.

“A linha processual de tratamento inclui 
um sistema por lagunagem, numa sequên-
cia de lagoas facultativas e lagoas de matu-
ração”, explica, estimando que, atualmente, 
receba o efluente produzido por cerca de três 
mil habitantes.

numa outra bacia, as povoações de 
Roda, Canedo do Chão, Canedo do Mato 
e São Cosmado são servidas pela eTAR de 
Roda, que é constituída por uma fossa séti-
ca situada a sudoeste da povoação da Roda, 
junto à ribeira dos Frades.

Segundo a autarquia, com a construção 
da nova eTAR, pretende-se desativar as exis-
tentes de Lavandeira e Roda.

“Para além do efluente urbano gerado 
nas povoações de São Cosmado, Canedo do 
Chão, Canedo do Mato, Roda, Tabosa e parte 
de Mangualde, a eTAR Poente de Mangual-
de destina-se, igualmente, a tratar o efluen-
te produzido na Zona Industrial do Salguei-
ro, bem como o conteúdo de fossas séticas 
existentes no concelho”, explica.

o projeto prevê “um tratamento biológi-
co por lamas ativadas em regime de areja-
mento prolongado, com remoção de azoto e 
fósforo, e contempla a reutilização de parte 
do efluente tratado em usos compatíveis, no-
meadamente na lavagem de equipamentos e 
arruamentos, bem como na rega dos espaços 
verdes, como forma de racionalizar o consu-
mo de água”.

uma das preocupações tidas foi atenuar 
a presença da nova eTAR na paisagem, es-
tando prevista a plantação de “uma cortina 
arbórea ao longo de todo o perímetro da es-
tação” que crie uma barreira visual contínua 
e limite o impacto visual.

A empreitada integra também a reposi-
ção de pavimentos no interior de Tabosa e na 
Roda, o calcetamento da Rua das Mimosas 
(Tabosa), a pavimentação do caminho muni-
cipal 1444 e a construção de uma rotunda na 
estrada nacional 16. o lançamento da pri-
meira pedra da eTAR Poente de Mangualde 
contou com a presença do secretário de es-
tado do Ambiente, Carlos Martins.

MaNGUaLDE
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TONDELA 
HISTÓRICO DO PSD É CABEÇA DE LISTA 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO CDS 

Abílio dos Santos é o nome que mais 
se fala para encabeçar a lista do CDS 
à Assembleia Municipal (AM) de Ton-
dela. Um dos históricos e fundadores 
do PSD deverá engrossar os candidatos 
que os "populares" apresentam às 
eleições autárquicas de 1 de outubro. O 
ainda deputado social-democrata na 
AM deverá também ser o candidato do 
CDS à Junta de Freguesia de Mouraz/ 
Vila Nova da Rainha. 
O CDS "pesca" assim alguns dos nomes 
que sempre estiveram ligados ao PSD e 
que agora vão como independentes. É o 
caso de António Dinis que é já o oficia-
lizado cabeça-de-lista à autarquia. 

No concelho onde o PSD tem obtido 
maiorias, o "populares" querem recu-
perar a importância que o partido já 
teve em outros tempos quando chegou 
a ter maioria na Câmara, era na altura 
presidente Tenreiro da Cruz que, nos 
mandatos seguintes, acabaria por ven-
cer mas já nas listas do PSD. 
Nas autárquicas de 2013, o PSD foi o 
vencedor, conseguindo cinco mandatos 
(53,48% dos votos) e elegendo como 
presidente da Câmara José António 
Jesus. 
O PS, com 25,69% dos votos, conquis-
tou dois mandatos. O CDS-PP obteve 
9,64% dos votos. 

CONVENÇÃO AUTÁRQUICA DO PSD PASSOU 
DE LAMEGO PARA VISEU 

Passos Coelho está este sábado (10 de 
junho) em Viseu na Convenção Autár-
quica Distrital do PSD. O presidente do 
partido vai apresentar os candidatos já 
conhecidos às eleições de 1 de outubro. 
O encontro chegou a estar pensado para 
Lamego mas a "indisponibilidade" do 
espaço - Pavilhão Multiusos - anun-
ciada pelo presidente da autarquia local 
obrigou os sociais-democratas a alterar o 
sítio. Uma "pequena vingança", comen-
tam militantes do PSD, por o Partido não 
ter seguido a orientação do presidente 
da Câmara, que já atingiu a limitação de 
mandatos, na escolha do candidato. 

Assunção Cristas em Tondela, Nelas, 
Lamego e ... em Viseu logo se verá 
Também de passagem pelo distrito, 
mas a 2 de julho, vai estar Assunção 
Cristas. A presidente do CDS vai estar 
na apresentação dos candidatos a Ton-
dela (António Dinis), em Nelas (Manuel 
Marques) e em Lamego (José Carreira e 
que era o escolhido pelo ainda presiden-
te Francisco Lopes). 
A presidente do Partido poderá ainda 
estar em Viseu se, até lá, a Concelhia já 
tiver um candidato e se for um nome 
que agrade ao Partido. 

AUTÁRQUICAS 2017 

■ ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO 

MILITANTES DESCONTENTES EM TODOS OS PARTIDOS  

O antigo sindicalista e funcionário da Companhia dos For-
nos Elétricos da Urgeiriça, Carlos Mota Veiga, de 64 anos, e 
que foi vereador do PS durante o executivo liderado por José 
Correia, entre 1989 e 2000, é um dos elementos que encabeça 
o Movimento Cívico Coração do Dão (MCCD) que tem 
como objetivo uma candidatura à autarquia de Nelas. 
Trata-se de um Movimento ligado aos socialistas que "não 
se revêem na escolha da Federação Distrital do PS Viseu e 
muito menos na candidatura de Borges da Silva, imposta 
pelos Órgãos Nacionais do Partido Socialista", revelou, ao 
Jornal do Centro, Carlos Mota Veiga. 
O MCCD conta ainda com o apoio de Adelino Amaral, atual 
vereador e presidente da concelhia do PS de Nelas, e, ainda, 
com Fernando Carrilha, antigo candidato como indepen-
dente às Juntas de Freguesia de Santar e Moreira. Este Movi-
mento quer apresentar, nas próximas eleições, candidaturas 
a juntas de freguesia, Câmara e Assembleia Municipal. 
Neste momento está a decorrer a recolha de assinaturas ne-
cessárias, que são cerca de 400, para legalizar o movimento. 
Numa nota enviada aos órgãos de comunicação social, o 
MCCD garante que conta com apoios de pessoas de todos 
os quadrantes políticos e "com a particularidade de virmos 
a apresentar muitas caras novas, de gente que até agora não 
estava ligada à política". 
O recém-formado Movimento pretende ser uma "organi-
zação política aberta à cidadania independente e aberto a 
todos os cidadãos do concelho de Nelas", conforme se lê no 
comunicado já distribuído nas redes sociais. 
Segundo Mota Veiga,"a democracia não se esgota nos 
partidos políticos. A cidadania, enquanto expressão de 
participação dos cidadãos na vida pública é uma alternativa 
democrática que enriquece a diversidade ideológica, sendo 
que as suas candidaturas emanam da vontade das cidadãs e 
dos cidadãos". 
Segundo o MCCD, "o Município de Nelas vive um ciclo de 
degradação a que os anunciados candidatos de PS, PSD e 
CDS-PP não são alheios, bem pelo contrário, pois que, uni-
dos em 2005 por estratégias pessoais de poder na coligação 
PSD/CDS-PP, foram os únicos responsáveis pela gestão do 
município até aos dias de hoje". 
O Movimento aponta ainda o dedo a "alguns que seguem a 
prática de saltar de partido em partido de acordo com con-
veniências pessoais e por apego ao poder. Uma prática que 
leva à deterioração da imagem dos políticos e dos partidos e 
descredibiliza a política e a democracia, afastando as pessoas 
da vida pública, a começar pelas gerações mais jovens". 
"Acabar este ciclo marcado pela ruína das finanças autár-
quicas, pelas suspeições levantadas à transparência da gestão 
camarária, pela intolerância cívica e política", são alguns dos 
objetivos a que se propõe o Movimento. 

NA PREPARAÇÃO DAS LISTAS PARA AS AUTÁRQUICAS, ASSISTE-
SE AO CONFRONTO ENTRE MILITANTES QUE OU MUDAM DE 
PARTIDO OU CRIAM MOVIMENTOS 

NELAS 
MILITANTES SOCIALISTAS CRIAM 
MOVIMENTO CORAÇÃO DO DÃO 
CONTRA CANDIDATURA DO PS 
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Saião 

Sernancelhe 

Tarouca 

Paulo  Santos 

Carlos Santiago» 

Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) 

Daniel Santos 
(PSD/CDS) 

Jorge Rocha 

Daniel 
Martins 

Carlos Carvalho* 
(PSD/CDS) A 

José António Jesus* Joaquim Santos An lo Dinis Manuel Velga" 

Manuel Custódio 
(PSD/CDS) Á 

José Morgado* 

Alineida IlenriqueS* Lúcia Silva Fernando Figueiredo Filomena Pires João Nascimento 

Rui Ladeira» António Meneses 

Santa Pomba Dão 

S. João da Pesqueira 

5. Pedro do Sul 

BE CDS 

tuia Pinto** 

Rogério Abrantes* 

Fernando Carneiro * 

Armando Mourisco* 

Ângelo Moura António  Carreira 

João Azevedo" 

José Eduardo Ferreira' 

Garcez Trindade* Anabela Oliveira 

PSD 

João Paulo Fonseca' 

Fernando PireS 

Oscar Paiva 

Gabriel Costa 

Carlos Esteves+ 

Jaime Alves 

Sónia Numão 

Paulo Almeida 
(PSD/CDS) À 

Bruno Rocha 
(PSD/CDS) 

Ernesto Rodrigues 

Joaquim Messias 
(PSD/CDS) 

João Xavier 

Júlio Norte' 

Isaura Pedro 

Paulo Antunes 
(PSD/CDS)  

Concelhos 

Armamar 

Aguiar da Beira 

Carregai do Sal 

Castro Dai re 

Cinfães 

La mego 

Mangualde 

Moimenta da Beira 

Murtagua 

Nelas 

Oliveira de Frades 

Penalv a do Castelo 

Penedono 

Resende 

pS 

Helder Santos 

Ricardo Pardal" Paulo Monteiro" 

Borges da Silva* Manuel Marques 

Cabrita Grade 

Francisco Carvalho* 

Vítor Figueiredo* 

Leonel Gouveia* 

110 

Manuela Tavares" 

• 
César Lourenço 

Joaquim Bonifácio* 

José Pessoa 

Miguel Martins» Paulo Robalo 

António Vilarigues" 

Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra) 

João Pinheiro 

Acácio Pinto 

Tabuaço 

Tondela 

Vila Nova de Paiva 

Viseu 

Votizela 

Afonso Dias 

João Ribeiro 

AUTÁRQUICAS 2017 

QUADRO SINTESE DOS CANDIDATOS AS CÂMARAS MUNICIPAIS 

* atuais presidentes de Câmara que se recandidatam a novo mandato 

** os nomes mais prováveis 

♦ coligações PSD/CDS 

• concelhos onde o PS não apresenta candidatos e apoia independentes 

CDS poderá não apresentar candidatos 

em  CDS também pode apoiar Independentes 

LAMEGO 
"CONSPIRAÇÃO" SOCIAL-DEMOCRATA CONTRA O CANDIDATO OFICIAL DO PARTIDO 

Militantes e simpatizantes do PSD 
reuniram-se no último fim de 
semana, no complexo desportivo 
de Lamego, num encontro, con-
vocado por SMS, onde foi feito o 
apelo e mobilização contra a can-
didatura oficial do Partido Social 
Democrata, liderada por Ernesto 
Rodrigues. 
O atual presidente da Câmara de 
Lamego, Francisco Lopes, que 
as comissões políticas concelhia 
e distrital do PSD afastaram 
do processo da escolha do seu 
sucessor, nunca escondeu as 
divergências com o candidato  

escolhido. Tal como se esperava, 
nos meios políticos de Lamego, o 
autarca que vai sair por limitação 
de mandatos está cada vez mais a 
assumir protagonismo na candi-
datura do independente António 
Carreira. Ao apoio já declarado 
do CDS podem juntar-se o PPM -
Partido Popular Monárquico e o 
PAN - Pessoas Animais Natureza. 
O objetivo é que esta coligação 
apareça com o lema "Todos juntos 
por Lamego", frase utilizada por 
Francisco Lopes (PSD/CDS) que 
durante os últimos doze anos 
governou o município. 

Presença de Melchior abala distrital 
"laranja" 
Quem marcou presença na reunião 
de apoio à candidatura do CDS foi 
Melchior Moreira, antigo deputado 
e ex-líder da concelhia do PSD. O 
atual presidente do Turismo do 
Porto e Norte colocou-se ao lado de 
Francisco Lopes no apoio à candi-
datura de António Carreira. Para al-
guns militantes sociais-democratas, 
é um apoio "surpreendente" porque 
quando há oito anos Francisco 
Lopes levou Carreira como número 
dois da lista à Câmara, Melchior não 
gostou e "para na altura mostrar o  

descontentamento não apareceu na 
cerimónia oficial de apresentação 
da candidatura". "Mas a política é 
assim. Mudam-se os tempos mu-
dam-se as vontades", concluem. 
Quem não gostou da presença de 
Melchior nessa "reunião conspi-
ratória", foi a direção da distrital 
social-democrata. "Não se percebe, 
não se percebe", referem fontes do 
PSD de Viseu, acrescentando que 
"essas coisas podem sair muito 
caro a quem está a trair o partido, 
principalmente a militantes com 
responsabilidades, locais, regionais 
e nacionais". 
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CORREIO aos LEITORES 
Alunos do IG debateram a importância de ser voluntário 

No passado dia 24 de maio de 2017, o 
Curso Animador Sociocultural, do Instituto 
de Gouveia (IG) - Escola Profissional, orga-
nizou mais um evento no âmbito do projeto 
EDUC'ART. Neste 5.. ano de edição, o mote 
lançado para reflexão e debate foi o desafio 
do voluntariado no trabalho do animador 
na comunidade. 

Para o debate e reflexão sobre este tema, 
estiveram presentes a representante da As-
sociação COOLABORA da Covilhã, Rosa 
Carreira, uma antiga aluna do Instituto 
de Gouveia, Margarete Mendes hoje licen-
ciada em Serviço Social e a desenvolver o 
seu estágio no Município de Mangualde, 
e uma representante da comunidade, en-
quanto cidadã ativa e interventiva, a Dr.,  
Joaqu i na Daniel. 

Durante o debate sobre a importância 
do voluntariado, foi destacada a ideia de 
que ser cidadao e Animador é exercer a sua 
autonomia e concretizar ações conscientes 
na discussão dos problemas comunitários, 
no encontro de soluções de inclusão das 
pessoas e no combate aos défices sociocul- 

turais, económicos e educativos vincados 
na sociedade portuguesa. 

O voluntário deverá ser um agente ativo 
na comunidade. A Animação Sociocultural 
exerce uma função primordial na promoção 
e dinamização do voluntariado, enquanto 
chave para uma cidadania consciente e 
contributo para a mudança social. 

Foi um debate que motivou a reflexão 
sobre a verdadeira razão para a mobilização  

das pessoas para o serviço voluntário, o em-
penho pelo bem comum e a possibilidade 
de haver um desenvolvimento integral do 
indivíduo. 

Na parte da tarde desse dia foi dinami-
zado o atelier -0 teatro do oprimido", pelo 
artesão social José João Rodrigues, meto-
dologia criada por Augusto Boal nos anos 
de 1960, que pretende usar o teatro corno 
ferramenta de trabalho político, social, ético  

e estético, contribuindo para a transforma-
ção social. Neste campo foram dinamizados 
temas próximos da realidade dos jovens. 

Foi com certeza um dia de grande apren-
dizagem e partilha na área da intervenção 
social. 

A Coordenadora do Curso Animador 

Sociocultural 

Alexandra Ferreira 
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UADS Laboratórios olha para o futuro com otimismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-06-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=446867b4

 
Criada em 1990, a UADS (sedeada no Parque Industrial de Coimbrões, em Viseu), sob a direção de
Manuel Marques, tem vindo a recuperar a sua situação financeira e pretende deixar de depender do
Estado.
 
Este slideshow necessita de JavaScript.
 
A UADS - União dos ADS e Organizações Agro-Pecuárias do Centro, representa 10 Associações e
Cooperativas da região ligadas ao sector agrícola e pecuário, intervenientes nos Planos Nacionais de
Erradicação de Doenças de Ruminantes, com uma área de acção abrangendo 29 concelhos e
pertencentes a três distritos (Viseu, Coimbra e Guarda).
 
Na sua fundação, tinha como objectivos principais o apoio aos Agrupamentos de Defesa Sanitária que
a integram, tanto a nível da sua actividade no campo e financiamento, como através da
representatividade e defesa dos seus interesses junto de entidades públicas ou privadas.
 
Foi a primeira instituição privada a apresentar, na Direcção Geral de Veterinária, um projecto para a
criação de um laboratório de Sanidade Animal privado, tendo este iniciado a sua actividade em 1992,
em instalações provisórias. Em 1995 a UADS conclui a sua sede no Parque Industrial de Coimbrões,
onde passa também a funcionar o laboratório.
 
Impulsionado pelas crescentes exigências do mercado, alarga a sua actividade a outros sectores de
produção agro-pecuária, bem como à Qualidade Alimentar.
 
A aposta na Qualidade dos seus serviços levou à acreditação do laboratório por parte do IPAC, com o
cumprimento dos requisitos da NP EN ISO/IEC 17025.
 
POLÍTICA DE QUALIDADE
 
Promover a Melhoria Contínua a todos os níveis e actividades do laboratório, no cumprimento dos
requisitos da NP EN ISO/IEC 17025, garantindo a integridade do sistema de gestão.
Satisfazer e superar as expectativas do cliente, garantindo a produção de resultados com qualidade,
exactidão, rapidez e respeitando as normas em vigor aplicáveis.
Definir metas orientadas para a minimização dos impactos ambientais, promovendo práticas de
protecção do Meio Ambiente.
 
O Laboratório da UADS - União dos ADS e Organizações Agro-Pecuárias do Centro cumpre os
requisitos da NP EN ISO/IEC 17025, estando acreditado pelo IPAC, com o Certificado nº L0386.
 
Participa, com regularidade, em programas de Ensaios Interlaboratoriais (Químicos, Microbiológicos e
Serológicos) de forma a controlar a sua aptidão para a realização dos ensaios.
 
Encontra-se licenciado pelo Laboratório Nacional de Investigação Veterinária para a realização de

Página 94



ensaios no âmbito dos Planos Nacionais de Erradicação de Doenças de Animais.
 
Faz parte da lista do ERSAR de laboratórios aptos para ensaios em água de consumo.
 
Oferecendo aos seus clientes uma vasta gama de ensaios laboratoriais nas áreas da Qualidade
Alimentar e Veterinária, dispõe de meios técnicos e humanos adequados à prestação de um serviço de
qualidade.
 
Química
Microbiologia
Sanidade Animal
Apoio ao Cliente
 
UADS - União dos ADS e Organizações
 
Agro-Pecuárias do Centro
 
Parque Industrial de Coimbrões, Lote F
 
3500-618 VISEU
 
Telf: 232 479 636
 
Geral: geral@uads.pt
 
Direcção: direccao@uads.pt
 
O segredo da recuperação da UADS foi "não centralizar só em mim a gestão e confiar nas pessoas,
trabalhando em equipa"
 
Entrevista a Manuel Marques, presidente da instituição
 
Quando assumiu o desafio de dirigir a instituição sabia o que ia encontrar ?
 
Claramente não! Embora soubesse que a Instituição estava com graves dificuldades financeiras, pois
tinham sido convocadas, no primeiro semestre de 2014, três Asembleias Gerais para se assumir a
insolvência.
 
Considerando que poderia ali exercer o meu cunho pessoal, sem ser numa posição subalterna, em
Julho de 2014, assumi a presidência na UADS.
 
Comecei por reunir com os credores, o mais difícil foi a Banca, credor hipotecário.Desloquei-me ao
porto, considerando que a divida já estava em contencioso e fizemos um plano de pagamento.
 
Falamos com os trabalhadores, dado que, sem trabalhadores, a empresa não produz, tentamos
liquidar-lhe os seis meses de ordenados em atraso, o que conseguimos.
 
Obviamente que este trabalho todo, não foi todo da minha lavra, mas sim dos diretores, dos
colaboradores existentes na UADS, essencialmente duas pessoas, que pelo respeito que também
tenho pelos outros não as identifico, e numa fase inicial Jorge David e Rui Dinis, hoje apenas o Jorge
David.
 
O que foi feito no decurso da sua gestão ?
 
Dar uma nova imgem à UADS, imagem que passou pela confiança dos nossos colaboradores e aqui
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refiro-me aos trabalhadores, aos nossos clientes e aos nossos fornecedores, fornecedores esses que
com o meu compromisso pessoal, mesmo com pagamentos em atraso, como mais de três anos,
continuaram a fornecer o laboratório, confiando no presidente da Direcção e nos restantes membros
que me acompanham.
 
Usei para com todos uma gestão de Verdade e de compromissos, de trabalho e confiança e não
centralizei só em mim a gestão da União.
 
Quais os grandes objetivos que tem traçados e qual a importância regional da instituição ?
 
O nosso objetivo essencial é deixarmos de depender do Estado. O laboratório não pode nem deve
depender somente das análises de sorologia.Ainda não o conseguimos,mas estamos muito melhor,
basta dizer que o mesmo Estado deve ao Laboratório todo o trabalho executado desde 01.01.2016 até
30.06.2016, perto de 60.000,00EUR por falta de procedimento, que a Direção da UADS, intentou uma
ação contra o próprio Estado, e o Laboratório continua de portas abertas e a respeitar os seus
compromissos. A importância para a região é termos uma infraestrutura privada a trabalhar para a
pecuária e setor agro alimentar da Região.
 
Quais os principais clientes e como avalia a situação dos recursos humanos ?
 
Como compreenderá não vou dizer aqui na praça pública quem são os melhores clientes. Apenas
agradeço a esses melhores clientes o facto de em 2014 não terem abandonado a UADS. Esses
mesmos clientes nada têm a ver com o Estado, são empresas particulares, que nas alturas mais
difíceis, basta um simples telefonema para nos acudirem financeiramente, no pagamento das faturas,
mesmo as não vencidas.
 
É esta amizade este respeito e dedicação entre todos, que me vai dando coragem para liderar uma
equipa que eu muito estimo, sem relevar o meu ego e o meu trabalho que tem sido árduo.
 
Seria ingrato, terminar esta entrevista, sem agradecer ao meu Presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, a disponibilidade de dispensa de dois dias por mês, para assumir os destinos dos
assuntos mais prementes da UADS, embora a Lei me conceda esse direito, mas ele sempre dependerá
do poder discricionário daquele autarca. Mas considerando que a UADS também trabalha para os
agricultores de Mangualde, certamente não lhe foi difícil decidir favoravelmente a minha pretensão.
 
9 Junho, 2017
 
José Silva

Página 96



A97

Neon Run vai iluminar Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-06-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25018

 
Neon Run vai iluminar Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Junho de 2017
 
81 Views
 
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som
 
No dia 24 de junho, a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal, com tinta, luz, música e
muita animação, chega a Mangualde. A iniciativa promovida pela Neon Portugal conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde e tem início marcado para as 21h00. O ponto de partida é o Largo da
Feira, junto à Praia de Mangualde.
 
São 5km a correr ou a caminhar entre as luzes e o som. Uma nova forma de fazer desporto, uma nova
abordagem ao conceito de entretenimento animada por DJ's. Todos os interessados devem fazer a sua
inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações podem ser individuais, em equipa ou em
família. Aos participantes será oferecido um kit composto por Tshirt NEON, Pintura NEON e STICK
NEON para todos brilharem. Mais informações em www.neonrun.pt
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Piscinas exteriores de
Mangualde já abriram
ATÉ SETEMBRO Os man-
gualdenses e visitantes já po-
dem usufruir das piscinas ex-
teriores do complexo das Pis-
cinas Municipais de Man-
gualde. As piscinas vão estar
abertas ao público até ao dia
15 de Setembro, de segunda-
-feira a domingo, das 10h00 às
19h30. As mesmas estarão en-
cerradas nos feriados de 15 de
Junho, 15 de Agosto e 8 de Se-
tembro.

Com lotação para cerca de
400 pessoas, as piscinas exte-

riores situam-se num grande
espaço relvado, com e sem
sombra, e são compostas por
uma piscina grande, um tan-
que infantil, um tanque de re-
cepção e dois escorregas. No
espaço existe, ainda, um quios-
que de apoio aos utentes.

O preço das entradas é va-
riável em função da faixa etá-
ria: crianças até aos cinco anos
(grátis), crianças dos 6 aos 17
anos (3 euros), utentes a partir
dos 18 anos (4,25 euros) e re-
formados (2,70 euros). |
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As autarquias podem devolver uma parte do IRS aos seus moradores e, 
este ano, o valor médio dessa devolução variou entre os 2 e os 120 
euros aproximadamente. Se o benefício fosse aproveitado ao máximo, 
as poupanças poderiam ascender aos 240 euros nalguns concelhos. 

ELISABETE MIRANDA 

elisabetemiranda@negocios.pt  

uanto é que o qtw o 
seu município lhe 
poupou no IRS? 
Com a chegada dos 
reembolsos da 

campanha de 2016/2017. esta é 
uma pergunta que todos os contri-
bu unes podem ver respondida 
através da nota de liquidação que 
já chegou às caixas do correia. Os 
valores variam muito, consoante () 
rendi!) wnto de cada um e o nível cie 
descontos que cada município re-
solveu conceder. mas, em termos 
agregados, é possível ter uma no-
ção aproximada: em média, a pou-
pança variou entre os 2 e os 120 eu-
ros. Lisboa. não sendo o concelho 
que maior devolução percentual 
fez. acaba por ser aquela que mais 
dinheiro devolve. 

Ao todo, este zum foram 104os 
municípios que resolveram pres-
cindir de parte do I RS que o Esta-
do Central transfere para os seus 
cofres e conceder um alívio fiscal 
aos moradores. Tal com() já tive-
mos < )portunidade de noticiar, este 
éumnuinero que cresce todos os 
anos. lentamente, mas cicie conti-
nua a ser composto essencialmen-
te por municípios de média e pe-
quena dimensão. Entre os grandes. 
só sete deles, entre os quais I isboa. 

entra neste campeonato. 
Contas feitas pelo Negócios a 

partir de dados disponibi izados 
pela Autoridade Tributária (AT) 
que detalham o número de decla-
rações por município e a colecta lí-
quida de 1RS, mostram que ()eiras, 
Lisboa, Cascais, Porto, Coimbra e 
Alcochete sã() Os municípios com 
mais I RS liquidado pc)rdeclaração 
- são, chamemos-lhes assim, os 
municípios mais "ricos", com taxas 
efectivas de IRS que oscilam entre 
os 20% e os 15%, bem acima da 
média nacional. 

Mas o comportamento deles 
em termos de I RS é muito distin-
to. ()eiras, Porto e Alcochete não 
devolveram nada aos seus muníci-
pes - se o tivessem feito pelos 5% 
permitidos por Lei, teriam conce-
dido um alívio médio em torno dos 
240 euros, dos 190 euros e dos160 
euros, respectivamente. 

Lisboa devolveu 2,5% aos mu-
nícipes (metade do permitido por 

102 
EUROS EM MÉDIA 

Se, por hipótese, todos 
os municípios 
devolvessem 5% do seu 
IRS aos moradores, cada 
família pouparia 102 
euros em média. 

Lei), o que dá uma poupança média 
aproximada por agregado familiar 
de 120 euros. Em Cascais, o alívio 
no I RS foi de 1,25%, o que equiva-
leu a uma devolução média de 56 
euros, ao passo que em Coimbra a 
autarquia poupou 17 euros aos re-
sidentes (correspondente a um aba-
timento de 0,5% à colecta). 

Entre as autarquias de dimen-
são média, o destaque vai para ca-
sos como Águeda, Albufei ra e Obi-
dos, onde as poupanças médias por 
família rondaram os 72 euros e os 
60 euros, colocando-os no "top" 
das autarquias mais generosas do 
País (ver a tabela que acompanha 
o texto, com dados por cada um 
dos municípios). • 

Foi a partir de 2008, com a en-
trada em vigor da nova 1,ei das Fi-
nanças Locais, que as câmaras pas-
saram a ter uma palavra a dizerem 
matéria de I RS, tendo a faculdade 
de devolver aos seus moradores 
parte do imposto que o Estado 
Central lhes transfere. 

O objectivo é que as autarquias 
aumentem a concorrência fiscal 
entre si e se responsabilizem pelas 
suas receitas perante <>s seus elei-
tores, mas a teoria tem custado a 
descolar para a prática. 

Os contribuintes não decidem 
onde assentar a vida em função dos 
impostos municipais que são cha-
mados a pagar, e, mesmo na hora 
de votar, parecem ser poucos os 
que têm a consck''nciad<>conside-
rável poder tributário que os mu-
nicípios já dispõem. • 

Lisboa é o município 
que mais IRS devolve, 
em média 

Concelhos Taxa de participação 
variável no IRS 

Poupançamédia 
de IRSem euros 

LISBOA 2,50% 120 

ÁGUEDA 5,00% 73 

ALBUFEIRA 5,00% 72 

ÓBIDOS 4,00% 60 

CASCAIS 1,25% 56 

CAMINHA 3,50% 56 

MORÁGUA 5,00% 53 

TRANCOSO 5,00% 50 

SABUGAL 5,00% 49 

MEALHADA 3,00% 44 

IDANHA-A-NOVA 5,00% 44 

PONTE DE LIMA 5,00% 44 

MANTEIGAS 5,00% 44 

PORTO MONIZ 5,00% 43 

ARGANIL 5,00% 40 

ARMAMAR 5,00% 39 

ALCOUTIM 5,00% 39 

GAVIÃO 5,00% 39 

OLEIROS 5,00% --ftud<fre gOir 
SANTANA 5,00% 37 

MACEDO DE CAVALEIROS 3,00% 36 

RIBEIRA DE PENA 5,00% 36 

FRONTEIRA 3,00% 36 

CALDAS DA RAINHA 2,00% 33 

OVAR 2,00% 33 

BOTICAS 5,00% 33 

RESENDE 5,00% 32 

VILA NOVA DE CERVEIRA 2,50% 30 

ALTER DO CHÃO 2,50% 30 

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 3,00% 30 

ELVAS 2,00% 29 

MOGADOURO 2,50% 29 

ARRONCHES 2,50% 29 

LAGOA (ALGARVE) 2,00%' 29 

VILA FLOR 3,00% 28 

NISA 2,50% 27 

ALBERGARIA-A-VELHA 2,00% 27 

VILA VIÇOSA 2,00% 27 

CARRAZEDA DE ANSIÃES 3,00% 26 

BELMONTE 2,50% 26 

PENEDONO 3,00% 26 

VALENÇA 2,50% 26 

AMADORA 1,20% 25 

FUNCHAL 1,00% 25 

ALMEIDA 2,00% 24 

VELAS 2,50% 24 

ESTARREJA 1,50% 23 

SANTA MARTA DE PENAGUIÂO 3,00% 22 

CORUCHE 2,00% 22 

SINTRA 1,00% 22 

VISEU 1,00% 21 

MONCHIQUE 2,50% 20 

IMPOSTOS 

Autarquias 
pouparam entre 
2 e 120 euros de MS 
aos moradores 
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A partir da nota de liquidação do IRS (o papel enviado 
pelo Fisco com o reembolso ou a cobrança) é possível saber 
se o seu município o ajudou a aliviar o IRS - e por quanto. 

2 

1i  

47°  D9k 41-NPMPI  /9.4  
kaio.~   

Dadmow
k_uteM4 

804111$ osvolpiltot 

146-1411419S  

#101kiirwi  
-

(/ J •  4  4  

"144414.1114444 *Ga* ~esgota* 14'14.pooilsok koittlettui0 

• 
2.040.W.WP 

4e•••••••&44, ita •444 flí 
0;7 »,0p-'çis 

• 

améntost,  

101.> 

ti ell1),~114,11  

Cr  400 fme 41. *4.4 

3 
à ~ata 

sê'. 

por ~mi 
14 NI» 

•44441 .1114~ 
5014$41$44414110440 

Tmtf. i'14,11,1"cs  
Iwoi indiumout4kiirsir.4 

2'r 

aja% ~atm) 4 

• 

0 , g.44FM 

O valor do desconto municipal depende de dois factores: a per-

centagem do desconto que cada autarquia concede e o rendi-

mento médio declarado ao Fisco por município. É por isso que 

Lisboa lidera a lista. Embora só conceda uma redução de 2,5%, 

como é o segundo município mais rico do País, logo a seguir a 

Oeiras, acaba por registar uma devolução média maior. 

O valor do benefício 
municipal na sua 
declaração de IRS 

Taxa de participação Poupançamédia 
variável no IRS de IRS em euros 

2,00% 20 

1,00% 20 

2,00% 20 

1,50% 20 

2,50% 19 

2,00% 19 

1,50% 18 

2,50% 18 

2,50% 18 

0,50% 17 

2,50% 17 

2,00% 17 

0,75% 17 

1,00% 16 

1,25% 16 

2,00% 16 

1,00% 16 

1,00% 14 

1,00% 14 

1,00% 14 

1,00% 13 

1,50% 12 

1,00% 12 

1,00% 12 

2,00% 12 

1,00% 11 

0,50% 11 

1,00% 10 

1,00% 10 

1,00% 10 

0,45% 10 

0,50% 9 

0,50% 9 

1,00% 9 

1,00% 8 

1,00% 8 

1,00% 8 

0,50% 7 

1,00% 7 

1,00% 7 

0,75% 7 

1,00% 7 

0,25% 6 

0,50% 6 

0,50% 6 

0,50% 5 

0,50% 4 

0,20% 3 

0,25% 3 

0,20% 3 

0,10% 2 

0,25% 2 

Concelhos 

MOURA 

MONTIJO 

ALJEZUR 

CASTELO DE VIDE 

GÓIS 

FAFE 

BOMBARRAL 

AGUIAR DA BEIRA 

VINHAIS 

COIMBRA 

VILA DE REI 

PEDROGÃO GRANDE 

ARRUDA DOS VINHOS 

LOULÉ 

ALCOBAÇA 

PAREDES DE COURA 

POVOA DE VARZIM 

LOUSÃ 

VALE DE CAMBRA, 

LOURINHÃ 

MURTOSA 

MÉRTOLA 

MANGUALDE 

SALVATERRA DE MAGOS 

CINFÃES 

MONÇÃO 

FIGUEIRA DA FOZ 

ALCÁCER DO SAL 

SANTA CRUZ DAS FLORES 

MAÇÃO 

BRAGA 

S. JOÃO DA MADEIRA 

VILA NOVA DA BARQUINHA 

PENAMACOR 

S. JOÃO DA PESQUEIRA 

PAREDES 

LAJES DAS FLORES 

ABRANTES 

PENALVA DO CASTELO 

LOUSADA 

ARCOS DE VALDEVEZ 

CASTELO DE PAIVA 

MAFRA 

VAGOS 

ALVITO 

PONTA DO SOL 

CABECEIRAS DE BASTO 

ALENQUER 

SANTO TIRSO 

RIO MAIOR 

SINES 

ODEMIRA  

É na chamada nota de liquidação 

do IRS, que já chegou à caixa de 

correio da maioria dos contribuin-

tes, que se pode ver de forma fá-

cil e imediata se a factura do im-

posto emagreceu por causa da au-

tarquia e por quanto. Mais para o 

final do documento, nas linhas re-

ferentes às deduções à colecta, 

encontrará uma intitulada "bene-

fício municipal". Nessa linha, es-

tará indicada a percentagem do 

benefício (que pode oscilar entre 

O e 5% de máximo) e, mais à fren-

te, a poupança que ele lhe permi-

tiu. Os números estarão a zeros 

caso o contribuinte viva numa au-

tarquia que não dá desconto - a 

grande maioria. Sobre os rendi-

mentos auferidos em 2016, que 

foram declarados durante os me-

ses de Abril e Maio de 2017, foram 

104 os municípios a optar por fa-

zer uma devolução de IRS. 

Perceber como as contas se fazem 

é fácil. Basta aplicar a percenta-

gem do benefício municipal sobre 

a colecta líquida de IRS (isto é, o 

IRS a pagar, já depois de abatidas 

todas as deduções específicas e à 

colecta, como as despesas de saú-

de, educação, entre outras). 

Se, por hipótese, em 2016/2017 ti-

ver um IRS a pagar de 4 mil euros 

O benefício 
municipal está 
na nota de 
liquidação. 
É calculado 
automaticamente 
pelo Fisco. 

(já depois de todos os abatimen-

tos) e o seu município lhe conferir 

um desconto de 1%, então, a fac-

tura fiscal será 40 euros mais ma-

gra. O desconto será tanto maior 

quanto maior for a percentagem 

de desconto que autarquia aplica 

e também quanto maior for o ren-

dimento do contribuinte. 

Tratando-se de um desconto à co-

lecta do IRS, só beneficia quem 

tem colecta (quer isto dizer que 

quem não tiver IRS a pagar não 

aproveita este desconto). Se tiver 

direito a reembolso (o que acon-

tece se tiver feito retenções na 

fonte acima do necessário), ele 

será mais gordo. Se tiver IRS a pa-

gar ao Estado, pagará menos. O 

procedimento não requer qual-

quer intervenção do contribuinte, 

sendo o mesmo calculado auto-

maticamente pela Autoridade Tri-

butária e Aduaneira (AT). 
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DE 2017
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Seleção Nacional Feminina de Futebol
 
PORTUGAL VENCEU O PAÍS DE GALES EM JOGO DE PREPARAÇÃO PARA O EUROPEU DE 2017
 
JOGO DECORREU NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MANGUALDE
 
O Estádio Municipal de Mangualde recebeu ontem, 11 de junho, o jogo de preparação da Seleção
Nacional Feminina de Futebol. Portugal venceu o País de Gales por 1-0 no segundo jogo entre as duas
Seleções.
 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, assistiu à partida, acompanhado por
João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, por Hermínio Loureiro, vice-
Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do Comité Olímpico de Portugal e por José Alberto
Ferreira, Presidente da Associação de Futebol de Viseu.
 
O torneio com a formação galesa serviu para preparar a participação lusa no Campeonato da Europa
de Futebol Feminino, que irá decorrer na Holanda, de 16 de julho a 6 de agosto. A prova foi
organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Viseu e contou com o
apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Oliveira do Hospital é sede da "Capital dos Frutos Silvestres"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-06-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva
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Foi hoje apresentada em Oliveira do Hospital a nova Cooperativa de produtores de frutos silvestres
"Capital dos Frutos Silvestres", que prevê produzir já neste ano de arranque 100 toneladas de mirtilo e
framboesa.
 
Nuno Pereira, o empresário mentor da Cooperativa e presidente do seu Conselho de Administração,
relevou a aposta "numa nova vaga de agricultura, com inovação e juventude"." Criei a marca para ser
de denominação de origem e foi uma equipa multidisciplinar que levou a cabo este projeto", afirmou,
na apresentação da nova estrutura que pretende "apoiar a comercialização, a plantação e inovação de
produtos e subprodutos, assim como a promoção de marcas dos produtores associados, entre outras
funções".Tudo isto numa lógica de "rede", em que aos seis fundadores, deverão juntar-se, já na
próxima semana, "entre 50 a 60 novos produtores, maioritariamente apoiados pelo Ministério da
Agricultura no âmbito de projetos de jovens agricultores", adiantou.
 
Com uma já longa tradição na produção deste produto agrícola, Mangualde é um concelho
preponderante para este projeto como frisou Nuno Pereira : "Mangualde tem muitas plantações feitas
ao longo do tempo, e assim um grande conhecimento, com muito trabalho feito,logo é um parceiro
muito importante para nós"."Queremos produzir frutos com boas garantias de escoamento,
procurando assim variedades diferentes com venda assegurada", realçou, explicando que este é um
mercado que "está a crescer muito". De acordo com o empresário "queremos ter a nossa marca para
ser usada pelos nossos produtores, pois prevemos em Portugal um pico de produção para 2020".
 
O anfritrião da apresentação, José Carlos Alexandrino, saudou a iniciativa, mostrando a sua
"disponibilidade total" para apoiar a Cooperativa. O edil de Oliveira do Hospital, onde está sedeada a
Cooperativa, acentuou a "aposta da juventude deste setor, cortando com a mentalidade arcaica do
passado e denotando capacidade para inovar, no sentido de construir um futuro com as suas próprias
mãos".
 
Presente no evento esteve também o Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes. A
autarquia que representa fez assim questão de se associar à criação da "Capital dos Frutos Silvestres",
tendo sublinhado que "estamos nos antípodas do que era o setor primário no passado, agora com
mais gente jovem e qualificada, e com forte vocação exportadora". Na opinião do autarca "quem hoje
apostar na agricultura, está a apostar na qualidade e na inovação".
 
13 Junho, 2017
 
José Silva
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COLETAI só BENEFICIA QUEM PAGA 

S os munícipes que pagam IRS podem 
ser contemplados com a generosidade 

das suas câmaras municipais. É que esta 
consignação do IRS às autarquias desde 
2008 é, na prática, uma dedução à coleta, 
pelo que só se reflete nos contribuintes que 
pagam impostos ao Estado. • 

PODE 
LOC 

Câmaras podem escolher qual a taxa que querem cobrar aos munícipes, entre zero e cinco por cento do IRS 

FINANÇAS LOCAIS 

Câmaras generosas 
no IRS em ano eleitoral 
BENEFICIO O  Nunca tantas câmaras escolheram 
taxa tão baixa para cobrar aos contribuintes 
ORÇAMENTO O  Redução de impostos já tinha 
acontecido em 2013, ano de eleições autárquicas 

BRUNO DE CASTRO FERREIRA / 
/ RAQUEL OLIVEIRA 

M. ais de um terço das câ- 
maras municipais vão 
devolver aos seus mo-

radores uma parte, ou em al 
guns casos a totalidade, da ver - 
ba que lhes cabe do IRS que será 
liquidado no próximo ano. Não 
só há mais autarquias a optar 
por esta devolução como são 
mais generosas, em muitos ca-
sos abdicando totalmente desta 
receita, ou seja, de 5%. Com 
esta decisão municipal, são mi-
lhões de euros que vão retornar 
aos bolsos dos contribuintes. 

A Lei das Finanças Locais per-
mite que os concelhos decidam 
o que fazer aos 5% que lhes cabe 
em sede de IRS: enriquecer os 
cofres municipais ou aliviar os 

MUNICIPIOS PRESCINDEM 
DE RECEITAS QUE ALIVIAM 
BOLSOS DOS CIDADÃOS 
bolsos dos contribuintes. Em 
ano de eleições regista-se um 
valor recorde, com 113 câmaras 
a aprovarem a devolução, que 
será sentida pelos contribuintes 
no acerto de contas com o Esta - 
do, através da declaração de IRS 
de 2018. No total, serão 19 au-
tarquias a abdicar totalmente da 
receita em prol dos cidadãos. 

Note-se que, em 2015, apenas 
91 autarquias optaram por de-
volver parte desta taxa aos mu-
nícipes. Mas este ano, quando 
os eleitores têm de escolher 
quem querem ver à frente dos 
seus municípios, esse valor  

cresceu para 104 concelhos. E 
estas mexidas têm reflexo nos 
orçamentos municipais. Se em 
2016 esta taxa rendeu 391,6 mi-
lhões de euros às câmaras, em 
ano de eleições deve render 
391,4, de acordo com os cálcu-
los inscritos nos Orçamentos do 
Estado. Uma descida ligeira, de 
apenas 200 mil euros. 

Mas este movimento não é 
inédito. Já tinha acontecido en-
tre 2012 e 2013 - também ano de 
eleições. Em 2012, 43 câmaras 
devolveram parte da taxa e sete 
das quais a totalidade. 

Um ano depois, em 2013, esse 
número subiu para 72 câma-
ras, com o número de autar-
quias que abdicaram completa-
mente da receita a duplicar de 
sete para 14. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEI 

~ND 

RECEITAS 
TRANSFERIDAS 
PARA AUTARQUIAS 
RELATIVAS AO IRS 
VALORES EM MILHÕES DE MOS 

2012 390,3 

2013 415,1 

2014 412,3 

2015 334,6.  
2016 391,6 

2017 391,4 
E:1  Farta Orçamentos do Estado 

Lisboa é o município 
que mais devolve 
13 A Câmara de Lisboa devol-
veu, em média, 120 euros a 
cada munícipe. A autarquia 
devolve metade da taxa per-
mitida por lei e arrecada perto 
de 31 milhões de euros. • 

Medina lidera maior câmara do País 

Oeiras com recorde 
se devolvesse taxa 

()eiras não devolve qual-
quer percentagem. De acordo 
com cálculos do Negócios, a 
devolução de 5% significaria 
unia poupança média de 240 
euros por munícipe. • 

Taxa dá 21,5 milhões 
à Câmara do Porto 
13 A autarquia portuense fica 
com os 5% da taxa de partici-
pação variável que, de acordo 
com o Orçamento do Estado 
para 2017, representa quase 
21,5 milhões de euros. • 

Rui Moreira lidera Câmara do Porto Paulo Vistas, edil de Oeiras 
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MUNICÍPIOS DEVOLVEM TAXA DE IRS 
• Percentagem e valor devolvido em 2016 

Abrantes 0,50%7£ 0,50% 
Aguada 5,00%73 £  5,00% 
Aguiar da Beira 2,50%18 £  5,00% 
Albergaria-a-Velha  2,00% 27 C  2,25% 
Albufeira 5,00%72 £  5,00% 
Alcácer do Sal 1,00% 10 C 1,00% 
Alcobaça 1,25% 16 £  1,25% 
Alcoutim 5,00% 39  5,00% 
Alenquer 0,20% 3 £  0,20% 
Allezur 2,00%  20 £  2,50% 
Almeida 2,00% 24 C  2,00% 
Altar do Chão 2,50%  30 C  2,50% 
Alvito 0,50% 6 £  0,50% 
Amadora 1,20%  25 £  1,20% 
Anedia O% 0 C 1,00% 
Arcos de Valdevez 0,75%  7 C  1,00% 
Arganil 5,00% 40 5,00% 
Armamar 5,00%  39 £  5,00% 
Arronches 2,50%  29 C  2,50% 
Arruda dos Vinhos 0,75% 17 C 0,90% 
Belmonte 2,50%  26 C  2,50% 
Bombarral 1,50%  18 C - 

Boticas 5,00%33 £  5,00% 
• Braga 0,45% 10 £  0,60% 
Cabeceiras de Basto  0,50% 4 C 1,00% 
Cadaval 0% 0  1,00% 
Caldas da Rainha 2,00% 33 £  2,00% 
Comera de Lobos 0%  0 C  1,00% 
Caminha 3,50% 56  3,50% 
Carrazeda de Anstães  3,00% 26 £  3,00% 
Cascais 1,25%56 £ 0% 
basteio de Paiva 1,00% 7 1,00% 
Castelo de Vide 1,50% 20  1,50% 
Castro Daire 0%  0 C  1,00% 
Cinfães 2,00%  12 £  2,00% 
Coimbra 0,50%17 C 0,50% 
Concha 2,00% 22 £  2,00% 
Bvas 2,00% 29  2,00% 
Estarreja 1,50% 23 C  2,00% 
Fafe 2,00% 19 C  2,00% 
Ferreira do Zézere 0% 0 €  2,50% 
Figueira da Foz 0,50% 11 £ 1,00% 
Rg. Castelo Rodrigo  3,00% 30 C 5,00% 
Figuelró dos Vinhos 0% 0 C  1,00% 
Fronteira 3,00% 36 C  3,00% 
Funchal 1,00%  25 C  1,50% 
Gavião 5,00%  39 £  5,00% 
Góis 2,50%  19 £  2,50% 

• Manha-a-Nova 5,00%44 C  5,00% 
Lagoa (Algarve) 2,00% 29 £  2,00% 
Lajes das Flores .1,00% 8 C 1,00% 
Lisboa 2,50% 120 C  2,50% 
Loulé 1,00% 16 C 2,50% 
Lourinha 1,00% 14 C 1,25% 
Lousada 1,00% 7 C 1,00% 
Lousa 1,00% 14 C 1,00% 
Macedo de Cavaleiros  3,00% 36 C 4,00% 
Mafra 0,25% 6 C  0,25% 
Ela  Fonte Orçamentos do Estado/Negócios' 

■ Percentagem a devolver em 2017 

Mangualde 1,00%  12 £  1,00% 
Manteigas 5,00% 44 £  5,00% 
Mação 1,00%  10 C  1,00% 
Mealhada 3,00%44 £  3,00% 
Mértola 1,50%12 C 1,00% 
Mogadouro 2,50% 29 C  2,50% 
Monchique 2,50%  20 £  2,50% 
Montijo 1,00%  20 £  1,00% 
Monção 1,00%11£ 1,00% 
Mortãgua 5,00%  53 E  5,00% 
Moura 2,00% 20 £  2,00% 
Murtosa 1,00% 13 C 1,00% 
Nisa 2,50% 27 C 2,50% 
Obidos 4,00% 60 B  4,00% 
Odemira 0,25%  2 E  0,50% 
Oleiros 5,00% 38 C 5,00% 
Oliveira do Bairro O% O C 0.25% 
Ovar 2,00%33 C 2,00% 
Paredes 1,00% 8 C 1,00% 
Paredes de Coura 2,00% 16 C 2,00% 
Pedrógão Grande 2,00% 17 C 2.00% 
Penalva do Castelo 1,00% 7 C 1,00% 
Penamacor 1,00%  se  1,00% 
Penedono 3,00%  26  4,00% 
Ponta do Sol 0,50%5 £ 0% 
Ponte da Barca 0% O £ 1,00% 
Ponte de Lima MO% 44€ 5,00% 
Porto Moniz 5,00% 43 C 5,00% 
Póvoa de Varzim 1,00% 16 C 1,00% 
Resende 5,00% 32 C 5,00% 
Ribeira de Pena 5,00% 36 C 5,00% 
Rlo Maior 0,20% 3 C 0,20% 
S. João da Madeira 0,50%  9 £  0,50% 
S. João da Pesqueira 1,00% 8 £  1,00% 
Sabrosa O% O C 5,00% 
Sabugal 5,00% 49 E 5,009() 
Salvaterra de Magos 1,00% 12 C 1,00% 
Santa Cruz 0% O C 1,00% 
Santa Cruz da Graciosa 0%  0 £ 2,00% 
Santa Cruz das Flores  1,00% 10 £ 1,00% 
S. M. Penaguião 3,00%22£ 4,00% 
Santana 5,00%37 
Santo Tirso 0,25% 3 £ 0,25% 
Sinas 0,10%  2 C 0,50% 
Sintra 1,00%  22 1,00% 
Terras de Bouro 0% 0£ 1,00% 
Trancoso 5,00% 50 2,50% 
Vagos 0,50% 6 £ 0,50% 
Vale de Cambra 1,00% 14 C 1,20% 
Valença 2,50%  26 £  3,00% 
Velas 2,50% 24 £  2,50% 
Vila de Rei 2,50% 17 € 2,50% 
Vila Flor 3,00% 28 £  3,00% 
Vila Nova da Barquinha 0,50% 9 £  0,50% 
Vila Nova de Cerveira 2,50% 30C  2,50% 
Vila Viçosa 2,00%  27 £  2,00% 
Vinhais 2,50% 18 C 2,50% 
Viseu 1,00% 21  1,00% 

SABROSA 1 CÂMARA VAI DEVOLVER TUDO 

it autarquia de Sabrosa, Vila Real, liderada 
LM por Domingos Carvas, não devolveu qual-
quer montante este ano mas em 2018 fará a de-
volução da totalidade da taxa. É a câmara do 
País com maior evolução na taxa de participa-
ção que vai devolver para "repor a atrativida-
de do município". A taxa rende 120 mil euros. 

TAXAI LEI DÁ LIBERDADE 
AS CÂMARAS MUNICIPAIS 
PASSARAM A PODER FIXAR O 
MONTANTE A RECEBER DESDE 
2008 QUANDO FORAM 
EFETUADAS ALTERAÇÕES À LEI 
DAS FINANÇAS LOCAIS. 

CASCAIS 1 CARREGA NO IMPOSTO 

ascais faz parte da lista de autarquias que au- 
mentam a taxa aos munícipes em 2018. Este 

ano os moradores receberam, em média, 56 dado 
que o município devolveu 1,25 dos 5% máximos 
permitidos por lei. No próximo ano, a autarquia li-
derada por Carlos Carreiras não devolverá nada. 
Trancoso e Ponta do Sol também vão cobrar mais. 

32 câmaras cortam 
mais na taxa de 2017 

Taxa aparece discriminada na nota 
de liquidação do IRS 

Veja quanto lhe 
cobra o seu 
município no IRS 
ao beneficio municipal que 
as autarquias recebem dos 
contribuintes aparece no 
ponto 19 da nota de liquidação 
de IRS. É aí que deve ver 
quanto é que a sua câmara 
municipal lhe está a cobrar. 
Concelhos que, devido a en-
dividamento excessivo, ade-
riram ao Programa de Apoio à 
Economia Local no tempo da 
troika foram obrigados a co-
brar a taxa máxima, 5%. • 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
FIXA VALOR ANUAL 
13  O valor da taxa é fixado 
em Assembleia Municipal e 
deve ser comunicado até 31 
de dezembro à Direção-Ge-
ral dos Impostos. • 

Alcochete fica com 
160 € por munícipe 
e Na lista das autarquias mais 
ricas, Alcochete arrecada os 
5% da taxa. De acordo com as 
contas do Negócios, podia de-
volver 160 euros a cada muni-
cipe, em média. • 

Luís Franco, autarca de Alcochete 

e  As câmaras municipais nun-
ca estiveram tão generosas no 
que toca ao benefício municipal 
a que têm direito e que é pago 
pelos contribuintes quando en-
tregam a declaração de IRS. 

As taxas que constam do Por-
tal das Finanças, e que serão 

, sentidas quando os munícipes 
acertarem contas com o Estado 
no próximo ano são claras: das 
113 câmaras que vão devolver 

LISTA DOS MUNICÍPIOS 
MAIS GENEROSOS CONTA 
COM NOVE NOMES NOVOS 
parte da taxa, há 32 que baixa-
ram ainda mais o valor a cobrar. 

Há nove concelhos novos na 
lista dos municípios mais gene-
rosos e, contas feitas, sobram 
188 que continuarão a cobrar a 
taxa máxima de cinco por cen-
to. Mais: apenas três dos 301 
concelhos para que há dados 

Benefício átribuido desde 2008 

disponíveis no Portal das Fi-
nanças vão subir este imposto. 
A evolução é notória desde 2008 
- primeiro ano que os municí-
pios puderam escolher a taxa a 
cobrar. Há nove anos apenas 44 
autarquias decidiram atribuir 
benefícios nesta taxa. Hoje são 
quase três vezes mais. • 
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CÂMARAS  BATEM RECORDE  NA DEVOLUÇÃO DE IRS 

  

MAIS DE 100 AGÊNCIAS NOS EUA 

EBÉS À RONALDO 
USTAM 200 MIL FUROS 

SAN IA MARI 4 DA FEIRA 
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Evolução histórica dos arquivos e dos forais de Mangualde
 
2017-06-13
 
De forma a assinalar o Dia Internacional dos Arquivos, a Câmara Municipal de Mangualde promoveu,
na passada sexta-feira, dia 9 de junho, no CIDEM, a apresentação da evolução histórica dos arquivos
e dos forais outorgados ao concelho de Zurara e Tavares. A ação de promoção e divulgação do
património documental, realizou-se em parceria com a "Reconstruir": Equipa Multidisciplinar do
Rendimento Social de Inserção, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Na sessão, o arquivista Nuno Ribeiro explicou a evolução histórica dos arquivos através dos tempos,
os seus altos e baixos e a larga caminhada para a sua afirmação. Afirmando que o município de
Mangualde já está em condições de disponibilizar para consulta o espólio histórico que suporta a
identidade do Concelho. Paralelamente, decorreu uma apresentação sobre os Forais outorgados por
Dom Manuel ao concelho de Azurara e ao concelho de Tavares, orientada por António Tavares, do
Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da autarquia mangualdense. O mesmo
salientou a importância da salvaguarda e difusão do património documental existente, no sentido de
permitir a todos os públicos (re)conhecer e, assim, valorizar a História Local.
 
2017-06-13
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13 Junho, 2017
 
1097 Views
 
Oliveira do Hospital é sede da "Capital dos Frutos Vermelhos"
 
O concelho de Oliveira do Hospital foi o escolhido para servir de sede à Cooperativa Capital dos Frutos
Silvestres que também vai contar com um polo em Mangualde.
 
O novo projeto visa apoiar a produção e comercialização daqueles frutos junto dos produtores de 22
municípios da região.
 
O projeto liderado pelo jovem produtor de frutos silvestres, Nuno Pereira, responsável pela marca
"Capital dos Frutos Silvestre" foi apresentado esta manhã na Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital. A motivar a constituição da Cooperativa, como explicou o empresário, estão as várias
plantações espalhadas pela região, cujos produtores necessitam de ver assegurada a comercialização
dos frutos, assim como apoio técnico para o desenvolvimento das suas explorações. "A ideia é
controlar a venda", explicou Nuno Pereira, notando estar em causa um produto "excecional" e daí a
importância de que "os produtores tenham a venda garantida". O empresário destacou as relações
comerciais que estão já em curso com o mercado externo, já que a maioria do fruto colhido se destina
à exportação, ainda que o mercado nacional esteja em crescendo. No projeto da Cooperativa, Nuno
Pereira conta com uma equipa jovem e o objetivo é atrair um maior número de produtores, esperando
que a produção este ano possa rondar as 100 toneladas em mirtilo e framboesa, entre outros frutos.
 
Este é um projeto que cai bem junto do Município de Oliveira do Hospital. "Da parte da Câmara
Municipal há grande disponibilidade para abraçar o projeto convosco, que pode vir a desenvolver não
só Oliveira do Hospital, mas toda a região", referiu o presidente da Câmara Municipal, José Carlos
Alexandrino, para quem é importante a aposta numa "nova agricultura". "O mundo mudou", observou.
 
"Quem hoje aposta na agricultura está a apostar num futuro de qualidade", referiu João Lopes,
vereador da Câmara de Mangualde, município onde ficará localizado um pólo de apoio ao trabalho
desenvolvido pela Cooperativa.
 
13 Junho, 2017
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RECONHECIMENTO O Nú-
cleo Regional do Centro da Liga
Portuguesa Contra o Cancro
(NRC.LPCC) realiza, hoje, às
10h45 e 14h30, na Biblioteca
Municipal de Mangualde, a en-
trega dos diplomas aos alunos
que participaram na campa-
nha “Comer Bem dá Saúde”.
Uma acção que decorreu em
Mangualde entre os dias 27 de
Abril e 25 de Maio. 

Esta iniciativa, que envolveu
cerca de 300 alunos, foi imple-
mentada em todas as escolas
do 1.º ciclo do concelho de
Mangualde e teve como objec-
tivo fomentar hábitos saudá-
veis na alimentação das crian-
ças.

A campanha “Comer Bem dá
Saúde”, que contou com a co-

laboração da Câmara Munici-
pal de Mangualde, consistiu na
distribuição aos alunos de um
kit composto por uma cader-
neta, um íman com a roda dos
alimentos e uma mensagem,

uma lancheira e um diploma
de “Herói Saudável” e foi ainda
oferecido um alimento por
aluno semanalmente.

Pretendeu-se, assim, “incen-
tivar ao consumo de alimentos

saudáveis ao lanche, entre os
quais os hortofrutícolas, os lac-
ticínios e a água, já habitual-
mente disponibilizados”.

Na cerimónia a realizar-se
hoje, serão então entregues aos
alunos a lancheira e o diploma
“Herói Saudável”. 

Vai também ser oferecido a
cada escola do concelho um
jogo da campanha “Heróis do
Sol Saudável”, que visa sensi-
bilizar as crianças para os peri-
gos da exposição ao sol.

A campanha “Comer Bem dá
Saúde” foi implementada em
2016 nos restantes concelhos
do distrito de Viseu, envol-
vendo a participação de cerca
de oito mil alunos. 

Este ano a campanha foi até
Mangualde. |

Projecto visa criar hábitos saudáveis de alimentação

Liga Portuguesa Contra o Cancro entrega 
diplomas a alunos de Mangualde
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O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRCLPCC) realiza, hoje, na
Biblioteca Municipal de Mangualde, a entrega dos diplomas aos alunos que participaram na campanha
"Comer Bem dá Saúde".
 
A iniciativa implementada em todas as escolas do 1º ciclo do concelho de Mangualde, decorreu entre
os dias 27 de abril e 25 de maio, envolvendo cerca de 300 alunos e teve como objetivo fomentar
hábitos saudáveis na alimentação das crianças.
 
A campanha "Comer Bem dá Saúde" contou com a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde,
onde foi distribuído um kit composto por uma caderneta, um íman com a roda dos alimentos e uma
mensagem, uma lancheira e um diploma de "Herói Saudável".
 
No evento, vai também ser oferecido a cada escola do concelho um jogo da campanha "Heróis do Sol
Saudável", que visa sensibilizar as crianças para os perigos da exposição solar.
 
A campanha "Comer Bem dá Saúde" foi implementada em 2016, nos restantes concelhos do distrito
de Viseu, envolvendo a participação de cerca de oito mil alunos.
 
Inserido em 14, Junho - 2017

Página 109



A110

Oliveira do Hospital é sede da "Capital dos Frutos Silvestres"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-06-2017

Meio: Rádio Boa Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=19ac6403

 
13 Junho, 2017
 
1826 Views
 
Oliveira do Hospital é sede da "Capital dos Frutos Silvestres"
 
O concelho de Oliveira do Hospital foi o escolhido para servir de sede à Cooperativa Capital dos Frutos
Silvestres que também vai contar com um polo em Mangualde.
 
O novo projeto visa apoiar a produção e comercialização daqueles frutos junto dos produtores de 22
municípios da região.
 
O projeto liderado pelo jovem produtor de frutos silvestres, Nuno Pereira, responsável pela marca
"Capital dos Frutos Silvestre" foi apresentado esta manhã na Câmara Municipal de Oliveira do
Hospital. A motivar a constituição da Cooperativa, como explicou o empresário, estão as várias
plantações espalhadas pela região, cujos produtores necessitam de ver assegurada a comercialização
dos frutos, assim como apoio técnico para o desenvolvimento das suas explorações. "A ideia é
controlar a venda", explicou Nuno Pereira, notando estar em causa um produto "excecional" e daí a
importância de que "os produtores tenham a venda garantida". O empresário destacou as relações
comerciais que estão já em curso com o mercado externo, já que a maioria do fruto colhido se destina
à exportação, ainda que o mercado nacional esteja em crescendo. No projeto da Cooperativa, Nuno
Pereira conta com uma equipa jovem e o objetivo é atrair um maior número de produtores, esperando
que a produção este ano possa rondar as 100 toneladas em mirtilo e framboesa, entre outros frutos.
 
Este é um projeto que cai bem junto do Município de Oliveira do Hospital. "Da parte da Câmara
Municipal há grande disponibilidade para abraçar o projeto convosco, que pode vir a desenvolver não
só Oliveira do Hospital, mas toda a região", referiu o presidente da Câmara Municipal, José Carlos
Alexandrino, para quem é importante a aposta numa "nova agricultura". "O mundo mudou", observou.
 
"Quem hoje aposta na agricultura está a apostar num futuro de qualidade", referiu João Lopes,
vereador da Câmara de Mangualde, município onde ficará localizado um pólo de apoio ao trabalho
desenvolvido pela Cooperativa.
 
13 Junho, 2017
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"Missão B612"
 
Home Região MANGUALDE: "Missão B612? subiu ao palco
 
MANGUALDE: "Missão B612? subiu ao palco
 
Por tvn.pt - Jun 14, 2017
 
PEÇA DE TEATRO "MISSÃO B612" SUBIU AO PALCO EM MANGUALDE
 
IMPORTÂNCIA DOS VALORES/AFETOS NAS DINÂMICAS FAMILIARES IRÁ SER DESENVOLVIDA COM OS
ALUNOS EM CONTEXTO DE SALA DE AULA
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, foi palco da peça de teatro "Missão B612",
numa adaptação da obra "O Principezinho", da autoria de Antoine Saint-Exupéry. A iniciativa foi da
responsabilidade da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, em parceria
com a Câmara Municipal de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde, e dirigiu-se aos
alunos do 6º ano de escolaridade. Na iniciativa marcou presença a vereadora da Ação Social da
autarquia, Maria José Coelho.
 
Integrada no projeto da autarquia "Ajudar a Crescer", esta sessão pretendeu ser uma recriação da
história "O Principezinho" onde foram abordados os relacionamentos, a comunicação, a amizade, o
amor, a necessidade de investimento nas relações e a importância da existência de objetivos que
possam dar sentido à nossa vida. Este teatro deu o mote ao debate sobre a questão da importância
dos valores/afetos nas dinâmicas familiares que irá ser desenvolvido com os alunos em contexto de
sala de aula. A peça foi interpretada pelos atores Sofia Moura e Aliosman Ahmed e encenada por
Graeme Pulleyn.
 
TAGSMangualdeTeatro
 
2017-06-14 09:55:33+00:00
 
tvn.pt
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Autarcas e dirigentes da Cooperativa apresentaram a "Capital dos Frutos Silvestres" 

OLIVEIRA DO HOSPITAL É "CAPITAL DOS FRUTOS SILVESTRES" 

"Nasceu um bom exemplo para Portugal', 
PAULO MATTOS AFONSO 

Nuno Tavares Pereira 
apresentou ao final da 
manhã desta terça-feira 
a Cooperativa "Capital 
dos Frutos Silvestres", 
que abrange nesta fase 
inicial vinte e dois 
municípios dos distritos 
de Coimbra, Guarda e 
Viseu. 

Considerado um (...) «projec-
to que diz muito a uma vasta 
região», segundo João Lopes, 
vereador do Município de Man-
gualde, a Cooperativa "Capital 
dos Frutos Silvestres" aposta 
num nicho de mercado com 
cada vez mais procura. Os frutos 
silvestres, também conhecidos 
por "frutos vermelhos" ou "fru-
tos do bosque" - frutos verme-
lhos - possuem propriedades an-
tioxidantes, e por isso são frutos 
de eleição para quem quer ter 
(fazer) uma dieta equilibrada. 

Tendo por base/sede Oliveira 
do Hospital, a nova cooperativa 
irá ter uma sucursal em Man-
gualde, abrangendo por agora os 
municípios de Tábua, Arganil, 
Vila Nova de Poiares, Lousã, Mi-
randa do Corvo,'Góis, Pampilho-
sa da Serra, Covilhã, Penacova, 
Mortágua, Mangualde, Penalva  

do Castelo, Nelas, Carregai do 
Sal, Tondela, Santa Comba Dão, 
Celorico da Beira, Fbrnos de 
Algodres, Manteigas, Gouveia e 
Seia, territórios onde existem 
produtores de mirtilo, framboe-
sa, morango, amora, groselha, 
peca, maçã, pêssego, pistacho 
e medronho, entre outros, e foi 
apresentada no salão nobre dos 
Paços do Município oliveirense,  
esta terça-feira, dia 13. 

Para José Carlos Alexandrino, 
a jovem cooperativa represen- 

ta a "pro-actividade" dos jovens 
empreendedores, e é um sinal 
claro da política empresarial que 
está a ser impressa pelo muni-
cípio. Segundo o presidente da 
Câmara, o projecto (...) «tem que 
ser visto numa perspectiva de re-
gião», para além de (...) «ser um 
projecto de futuro», que significa 
o "corte" com uma "mentalidade 
arcaica". «Hoje, tudo é diferente. 
E temos que .caminhar nesse sen-
tido de termos novas visões, e que 
somos capazes de inovar», vincou. 

O autarca sublinhou ainda 
que (...) «hoje [terça-feira] dá-
-se um exemplo de um grupo de 
jovens que parte à procura dos 
novos desafios do futuro, tanto 
mais que é um futuro que está 
a ser construído pelas suas pró-
prias mãos, criando uma dinâmi-
ca de riqueza a todo este territó-
rio e a estes concelhos». 

Ainda segundo José Carlos 
Alexandrino, a escolha de Oli-
veira do Hospital deve-se por se 
tratar (...) «de uma placa girató- 

ria», agradecendo a escolha dos 
empresários. Por isso, deixou 
claro que (...) «por parte do Mu-
nicípio terão todo o apoio», dis-
ponibilizando instalações para, 
se necessário (...) «ceder, de for-
ma gratuita, instalações» para o 
projecto puder iniciar. 

Com um "pico de produção" 
previsto para 2020, Nuno Tava-
res pereira está confiante no 
projecto, apesar de reconhecer 
que, entretanto, já se começam 
a ver plantações abandonadas, 
situação que o jovem empresá-
rio agrícola quer inverter. «A 
nós não nos interessa isso», de-
clarou, explicando que a ideia 
é ajudar esses produtores (...) 
«porque nós somos muito peque-
ninos a nível europeu», admitiu, 
reconhecendo, ainda assim, que 
os frutos produzidos pelos asso-
ciados da Cooperativa "Capital 
dos Frutos Silvestres" (...) «se-
jam produtos de qualidade». 

Nuno Tavares Pereira alertou 
para a aposta no regadio, es-
sencial, disse, para uma melhor 
produção dos "frutos silvestres" 
(...) «para que se consiga fa-
zer alguma coisa futuramente». 
Além disso, a aposta da Coope-
rativa passa pela comercializa-
ção dos produtos, salientando 
que a ideia passa por criar uma 
plataforma de venda e a certifi-
cação das plantações. 
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Mangualde vai homenagear Ana de Castro Osório
 
2017-06-15
 
Com o intuito de comemorar os 145 anos do nascimento de Ana de Castro Osório, Mangualde vai
prestar homenagem a esta mangualdense que dedicou a sua vida à escrita e às causas feministas. A
iniciativa, integrada no aniversário dos 40 anos da CIG - Comissão para a Igualdade do Género,
realiza-se no próximo domingo, 18 de junho, às 14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
Na cerimónia marcará presença a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina
Marcelino, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e a Presidente da ACCIG -
Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, Rosalina Almeida. A sessão de
encerramento será proferida por Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.
 
Figura destacada da luta pela emancipação das mulheres e impulsionadora da literatura infantil em
Portugal, Ana de Castro Osório nasceu em Mangualde em 1872, cidade que vai recordar a sua vida e
obra. Durante o evento vai ainda ser lançado o projeto 'Mangualde - Cidade das Histórias', um projeto
municipal dedicado à vida e obra de Ana de Castro Osório. Estará ainda patente a exposição '40 anos,
40 Mulheres' da Comissão para a Igualdade do Género.
 
PROGRAMA
 
14:30 Sessão de Abertura
 
Catarina Marcelino - Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade
 
João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
 
Rosalina Almeida - Presidente da ACCIG
 
Rosabela Afonso - Autora do projeto Mangualde, Cidade das Histórias
 
15:00 Leitura do conto Era Uma Vez...
 
Alunos do 1º Ano da Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde
 
15:15 Mesa Redonda
 
Moderador: Henrique Monteiro - Jornalista e escritor
 
Elza Pais - Deputada da Assembleia da República, Presidente da Subcomissão para a Igualdade de
Género e Não Violência
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Maria Antónia Palla - Diretora da Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório, CM Lisboa
 
João Esteves - Historiador
 
16:15 Apresentação do projeto: Mangualde - Cidade das Histórias
 
16:35 Lançamento da revista Mangualde - Cidade das Histórias
 
16:50 Sessão de Encerramento
 
Teresa Fragoso - Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
 
17:00 Inauguração da Sala Ana de Castro Osório, espaço infantojuvenil da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves;
 
17h30 Dão de Honra e visita à Exposição 40 anos, 40 mulheres (40º aniversário da CIG).
 
2017-06-15
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 A Câmara Municipal de Mangualde promoveu uma cerimó-
nia de apresentação da evolução histórica dos arquivos e dos fo-
rais outorgados ao concelho de Zurara e Tavares. A ação de pro-
moção e divulgação do património documental, que pretendeu 
assinalar o dia Internacional dos Arquivos, a 9 de junho, reali-
zou-se em parceria com a Reconstruir: equipa Multidisciplinar 
do Rendimento Social de Inserção, do Centro Social e Cultural 
da Paróquia de Mangualde.
 Na sessão, o arquivista Nuno Ribeiro explicou a evolução his-
tórica dos arquivos através dos tempos, os seus altos e baixos e a 
larga caminhada para a sua afirmação. O especialista acrescentou 
que o município de Mangualde já está em condições de disponi-
bilizar para consulta o espólio histórico que suporta a identidade 
do Concelho. 
 Na apresentação sobre os forais outorgados por d. Manuel 
ao concelho de Azurara e ao concelho de Tavares, orientada por 
António Tavares, do Gabinete de Gestão e Programação do Pa-
trimónio e Cultura da autarquia, salientou-se a importância da 
“salvaguarda e difusão do património documental existente, no 
sentido de permitir a todos os públicos conhecer, reconhecer e, 
assim, valorizar a história Local”, sublinhou o especialista.

MANGUALde
Apresentados forais outorgados a Zurara
e Tavares e a evolução histórica dos arquivos

iniciativa pretendeu assinalar o dia internacional dos arquivos
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Ana de Castro Osório vai ter homenagem em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Junho de 2017
 
45 Views
 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe homenagem
 
Com o intuito de comemorar os 145 anos do nascimento de Ana de Castro Osório, Mangualde vai
prestar homenagem a esta mangualdense que dedicou a sua vida à escrita e às causas feministas. A
iniciativa, integrada no aniversário dos 40 anos da CIG - Comissão para a Igualdade do Género,
realiza-se no próximo domingo, 18 de junho, às 14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
 
Na cerimónia marcará presença a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina
Marcelino, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e a Presidente da ACCIG -
Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, Rosalina Almeida. A sessão de
encerramento será proferida por Teresa Fragoso, Presidente da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Gênero.
 
Figura destacada da luta pela emancipação das mulheres e impulsionadora da literatura infantil em
Portugal, Ana de Castro Osório nasceu em Mangualde em 1872, cidade que vai recordar a sua vida e
obra. Durante o evento vai ainda ser lançado o projeto 'Mangualde - Cidade das Histórias', um projeto
municipal dedicado à vida e obra de Ana de Castro Osório. Estará ainda patente a exposição '40 anos,
40 Mulheres' da Comissão para a Igualdade do Género.
 
PROGRAMA
 
14:30 Sessão de Abertura
 
Catarina Marcelino - Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade
 
João Azevedo - Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
 
Rosalina Almeida - Presidente da ACCIG
 
Rosabela Afonso - Autora do projeto Mangualde, Cidade das Histórias
 
15:00 Leitura do conto Era Uma Vez.
 
Alunos do 1º Ano da Escola Básica Ana de Castro Osório, Mangualde
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15:15 Mesa Redonda
 
Moderador: Henrique Monteiro - Jornalista e escritor
 
Elza Pais - Deputada da Assembleia da República, Presidente da Subcomissão para a Igualdade de
Género e Não Violência
 
Maria Antónia Palla - Diretora da Biblioteca Especializada Ana de Castro Osório, CM Lisboa
 
João Esteves - Historiador
 
16:15 Apresentação do projeto: Mangualde - Cidade das Histórias
 
16:35 Lançamento da revista Mangualde - Cidade das Histórias
 
16:50 Sessão de Encerramento
 
Teresa Fragoso - Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
 
17:00 Inauguração da Sala Ana de Castro Osório, espaço infantojuvenil da Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves;
 
17h30 Dão de Honra e visita à Exposição 40 anos, 40 mulheres (40º aniversário da CIG).
 
Por:Mun.Mangualde
 
15 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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DAQUI VIS(0)EU 

CARLOS VIEIRA E CASTRO 

VISEU A VER PASSAR OS COMBOIOS... 

Reivindicação cimeira dos viseenses é a 
ligação ferroviária que a capital do distrito 
perdeu quando em 1990 se encerraram duas 
linhas: a Linha do Dão (inaugurada em 
1890), entre Viseu e Santa Comba Dão, onde 
entroncava na Linha da Beira Alta 
(inaugurada em 1882), recentemente 
transformada numa enorme ecovia, e a 
Linha do Vale do Vouga (concluída em 
1914), entre Espinho e Viseu, também já 
condenada a ciclovia, sendo recorrente o 
queixume de que Viseu é "a única cidade 
média da Europa continental que não é 
servida pelo caminho dc ferro". Também 
aqui, o BE tem tido uma posição inovadora e 
construtiva, propondo uma solução 
exequível a curto prazo: a ligação, no horário 
dos comboios intercidades, por mini-
autocarro, da Central de Camionagem de 
Viseu à Estação da CP de Mangualde (17 km, 
através da A25, em 15 minutos; mais rápido 
do que ir de Sete Rios a Santa Apolónia). 
Esta proposta sempre foi rejeitada pelos 
presidentes da Câmara de Viseu, tanto pelo 
anterior, Fernando Ruas, como pelo actual, 
Almeida Henriques. Foi, pois, com surpresa, 
que, aproveitando este debate para relançara 
proposta, vi esta a ser defendida pelo eng° 
Mário Lopes, por Hélder Amaral e pelos 
presidentes das câmaras municipais de Viseu 
e Mangualde, Almeida Henriques e João 
Azevedo que participaram no debate 
promovido pela Proviseu sobre as 
Acessibilidades, no passado dia 20 de Maio, 
acabando por ser incluída nas conclusões do 
Debate. "Agua mole em pedra dura..." 

O eng. Jorge Paulino demonstrou o 
atraso ferroviário de Portugal, o único país 
da UE que faltou ao Belt and Road Forum for 
International Cooperation que teve lugar em 
Pequim, cm 14 de Maio último, e reuniu 140 
países, onde se definiram seis futuros 
corredores económicos (tapetes rolantes) 
que terão a ferrovia como meio de transporte 
de mercadorias. Corremos o risco de ficar 
dependente dos portos espanhóis (o Porto de 
Vigo e 3 portos secos). Cerca de 70% do 
comércio internacional de Portugal é com a 
UE, mas mais de 80% (em valor) é feito 
através da rodovia, que tem tendência a 
perder competitividade devido aos 
constrangimentos ambientais e energéticos. 
No entanto, a ferrovia portuguesa também é 
pouco competitiva para o tráfico 
internacional de mercadorias devido a "falta 
de inoperabilidade" com as outras redes, 
principalmente por causa da bitola ibérica 
(1.668 mm), mais larga do que a bitola  

standard europeia ( I .435mm). Hoje, os 
comboios portugueses não entram dá 
França e dentro de alguns anos nem em 
Espanha poderão entrar, o que transformará 
Portugal numa "ilha ferroviária". Esta falta 
de vias férreas competitivas na ligação à 
Europa provoca um aumento dos custos de 
transporte de/para o principal mercado 
externo, a UE; perda de competitividade da 
nossa economia; perda de capacidade de 
atracção de investimento e a consequente 
deslocalização de empresas, aumento do 
desemprego e aumento das diferenças de 
nível de vida em relação à UE. 

O eng. Mário Lopes chamou a atenção 
para o facto de a Espanha e a França estarem 
a investir muito dinheiro para retirar camiões 
das estradas. O País Basco terminará cm 
2019 a Linha "Y" que liga Burgos-Vitória 
(Gasteiz)-Bilbo-Pamplona-Donostia-
Bordéus e retirará da estrada mais de 6.500 
veículos por dia (a fronteira com a França é 
atravessada por cerca de 9 mil camiões/dia). 
A Suíça também está a construir um túnel 
ferroviário de 57 km para retirar camiões da 
estrada. A Espanha já construiu, desde 1988, 
cerca de 3 mil km de linhas em bitola 
europeia. Portugal, nem 1 km construiu. 
Bastará que a Espanha ou a França apliquem 
"uma simples taxa sobre o transporte 
rodoviário para provocar uma queda abrupta 
da competitividade no Centro e Norte de 
Portugal, condenando estas regiões ao 
isolamento económico e à pobreza". E aqui 
surge a grande questão estratégica: valerá a 
pena investir 642 milhões de euros (sendo 
que 60%, 388 ME, serão financiados pela 
UE) na nova linha Aveiro-Vilar Formoso-
Salamanca?.. O governo já candidatou esta 
linha a financiamento comunitário. Depois 
de um primeiro chumbo por a CE considerar 
que haveria duplicação (concorrência) com a 
Linha da Beira Alta e de a análise de custos e 
tráfego ter sido negativa, o governo 
recandidatou novo projecto, sublinhando a 
importância desta linha para o Porto de 
Aveiro e o transporte de mercadorias a partir 
de Leixões. 

Mas há estudos da IP que apontam para a 
capacidade de a Linha da Beira Alta 
modernizada (que no PETI surgia como 
primeira prioridade em relação à Linha 
Aveiro-Mangualde) poder servir de 
alternativa para as próximas décadas, com a 
circulação de comboios de 750 metros  

(maior capacidade e menor custo de fretes) e 
1.400 toneladas (após a redução de 
pendentes), 39 comboios diários, com 
contentores marítimos de 12 toneladas e 
capacidade para receber carga de rodovia 
(caixas e contentores), o que leva a própria 
CE a não encontrar justificação para o 
investimento adicional dc 2 mil milhões de 
euros numa nova linha (Aveiro-Salamanca). 

Parece que o governo do PS, embora não 
o assuma publicamente, está mais inclinado 
para esta última hipótese, antecipando um 
novo chumbo europeu. 

As decisões políticas têm de se estribar 
em fundamentos técnicos e estratégicos e 
não nos interesses locais e regionais, ou até 
partidários, que muitas vezes se 
entrechocam, como é o caso do alinhamento 
dos municípios de Aveiro, Porto e Viseu na 
defesa da Linha Aveiro-Vilar Formoso, 
enquanto Coimbra, Santa Comba Dão e 
Mangualde se satisfazem com a 
modernização da Linha da Beira Alta. Quer-
me parecer que qualquer solução não exclui 
a outra. Se a linha Aveiro-Vilar Formoso-
Salamanca-França é estratégica para a nossa 
economia, também não deixa de ser 
fundamental preservar e modernizar a Linha 
da Beira Alta,"o eixo ferroviário mais 
importante do pais, principal acesso por 
caminho de ferro entre Portugal e a Europa" 
(eng° Jorge Paulino), dado a sua importância 
para as populações do interior da região 
Centro e para a necessidade de retirar 
veículos (incluindo camiões) das nossas 
estradas. Sem esquecer, naturalmente, a 
electrificação da Linha do Douro, a 
requalilicação da linha do Tua e a 
reabilitação do troço Covilhã-Guarda, da 
Linha da Beira Baixa que, como admitiu o 
ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, Pedro Marques, é essencial 
para o desenvolvimento económico do 
interior Centro e Norte, uma vez que irá 
permitir libertar a capacidade de exportação 
de toda a Beira Baixa e potencializa a 
modernização da Linha da Beira Alta. Para 
bem do pais, do interior Centro e Norte e do 
Ambiente. 

vieiraecastro(kgmail.com  

O autor não segue o (des)acordo ortográfico 
por razões meramente linguisticas 
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O NOVO "PULMÃO 
VERDE' ISEU 

0 0 

NOVA GERÊNCIA 
NOVOS PRODUTOS 

VENDAS ONLINE 
Bectrodomésticos 

Electrónica 

OUTLET BEM BOM 
EURONICS 

Bairro de Sta Eugénia - Viseu 
Frente à Mega Loja Hiper Real 

Tel.: 232 415 038 

15/06/2017 • PREÇO 0.50 UVA int/W*3) 

Máxindo a *alar ent ~to, %eludo dspiene DE 0414 2005. DOI 
SAI AS QUINTASFEVIAS • Directora: TERESA CARDOSO • ANO XXIV • N°591 PC« MAR-SE POR VERWICAÇ AO POSTA. 

FUN LANübAGE.3 

tik 

ETAR POENTE ARRANCA EM 
MANGUALDE PARA SERVIR 
MAIS DE12 MIL HABITANTES  

MUNICÍPIO DE VISEU eSNue 
APROVA MAIS DE MEIO MILHÃO 'VISEU A VER 
PARA ÁGUA E SANEAMENTO PASSAR OS COMBOIOS..." Pia 2 

A sua escola 
de línguas 
232 426 978.967 846 187 

www_tunlanguagesviseu.nel 

Rua Estevão Lopes Morago. Lote 326.  R/Ch 
(junto  à  Praça de Goa;  
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  CONCURSO DE IDEIAS

Texto Sandra Rodrigues 

Jovens inventam modelo para 
doentes nas urgências
MAIS DE UMA CENTENA DE PROPOSTAS FORAM APRESENTADAS NO CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO, UMA INICIATIVA DA 
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL (CIM) VISEU DÃO LAFÕES, DESTINADA AOS ENSINOS SECUNDÁRIO E PROFISSIONAL. PROJETOS 
NÃO FALTAM NO CONCURSO DE EMPREENDEDORISMO ESCOLAR. A PROPOSTA VENCEDORA AJUDA NO ACOMPANHAMENTO DE 
DOENTES NAS URGÊNCIAS HOSPITALARES

Chama-se DAD e é um dispo-
sitivo criado para facilitar a 
relação entre os profissionais 

de saúde e os doentes nas urgências 
hospitalares. A ideia partiu de um 
grupo de três alunos (Rafael André, 
Ângelo Miguel e Francisco Lourei-
ro) que frequentam o curso de Me-
catrónica da Escola Profissional de 
Tondela. Um projeto que foi o ven-
cedor do concurso de Concurso de 
Ideias de Negócio da CIM Viseu Dão 
Lafões e que representou a região 
na final regional que se realizou em 
Coimbra.
O modelo é simples e permite facilitar 
a identificação e localização dos doen-
tes, principalmente os mais idosos e 
dependentes. Consta de um dispositi-
vo que pode ser, por exemplo, coloca-
do no saco de soro e que através de si-
nalizadores sonoros e luminosos dá as 
informações aos profissionais de saú-
de, usando uma rede wi-fi.
A ideia surgiu da experiência e “do 
caos que é identificar e localizar 
doentes”. “O que se verifica é que o 
método que se usa de chamar pelo 
nome das pessoas nem sempre é 
eficaz, tanto mais que grande par-
te dos doentes estão fragilizados e 
sem condições para responder”, co-
meçam por explicar os inventores do 
DAD que foram coordenados pelo 
professor Luís Miguel Dias. 
Foi a consciencia desta dificuldade, até 
para os próprios profissionais, que o 
modelo, ainda em protótipo, foi criado.

“Ainda está longe do ideal, mas de-
monstra o funcionamento na per-
feição e ainda lhe associámos outras 
funcionalidades, nomeadamente um 
sensor do ritmo cardíaco. Se houver 
uma alteração, a cor e o som alertam 
para a situação”, conta Luís Miguel 
Dias. Se o doente precisar de ajuda, 
basta também pressionar um sensor 
e uma luz verde acende. 
O ideal agora seria colocar esta ideia 
em prática, mas o grupo sabe que esse 
é um processo longo e difícil. “Esta-
mos a falar de um dispositivo médico 
que precisa de cumprir com várias es-
pecificações e certificações, mas já te-
mos empresas que estão interessadas 

em nos ouvir”, revela o professor.
Para os jovens estudantes, a grande 
conquista seria a de ver implementa-
da a ideia nas urgências dos hospitais 
do país. “Por experiência própria e de 
ver as dificuldades que existem, seria 
bom para todos este projeto avançar. 
Precisamos de financiamento”, apela 
Rafael André.
As dificuldades não desmoralizam 
o grupo de inventores que até já tem 
ideias para melhorar o modelo. A tra-
balhar desde janeiro, esta é uma cria-
ção que, não duvidam, “tem muito 
para oferecer”.

“Nós já ganhámos. E este foi um pro-
jeto enriquecedor”, concluem os estu-
dantes.  

147 IDEIAS A CONCURSO
Ideias não faltam e prova disso são 
os números de projetos apresentados 
desde que este concurso foi lançado. 
No total, neste ano letivo 2016/17, es-
tiveram a concurso 147 ideias de esco-
las do ensino secundário e profissio-

nal dos 14 municípios que constituem 
a Comunidade Intermunicipal Viseu 
Dão Lafões. No total, já foram apre-
sentados 1015 ideias desde que o con-
curso, que já vai na sua sexta edição, 
foi criado.
E há projetos para todos os gostos, 
desde a área da saúde, passando pelas 
tecnologias, ambiente, turismo e pro-
moção social. 
Há propostas para a criação de um 
casaco com guarda-chuva e auricula-
res, o desenvolvimento de um sistema 
tecnológico nos carrinhos de compra 
para calcular o total do valor dos pro-
dutos comprados ou ainda uma bra-
çadeira para introduzir glicose no 
corpo humano.

O DAD (ideia 
vencedora) permite 
facilitar a identificação e 
localização dos doentes, 
principalmente os mais 
idosos e dependentes
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identificar e localizar 

Municípios Ideias 

Aguiar da Beira 13

Carregal do Sal 6

Castro Daire 12

Mangualde 9

Nelas 8

Oliveira de Frades 14

Penalva do Castelo 5

Santa Comba Dão 3

S. Pedro do Sul 8

Sátão 6

Tondela 3

Vila Nova de Paiva 7

Viseu 43

Vouzela 10

Totais 147

PROJETOS “ESCOLAS 
EMPREENDEDORAS 
DA CIM VISEU DÃO 
LAFÕES”- 2016/2017

Produzir uma luva para cozinha 
que não se corte ou criar um ba-
ralho de cartas que, através de um 
jogo de perguntas e respostas, dê a 
conhecer a região são outras ideias 
de negócios apresentadas pelos jo-
vens. 

“Esta iniciativa tem como objetivo pro-
porcionar, aos alunos, uma experiên-
cia real de empreendedorismo e par-
tilharem experiências e ideias com 
outros alunos e professores”, salienta 
José Morgado, presidente da CIM.

“É uma mostra das potencialidades 
dos nossos jovens e que apaga a ideia 
de que eles não sabem fazer nada”, 
conclui, por seu lado, o professor Luís 
Miguel Dias.

O projeto “PneuScan” dos alunos Eduardo Ferrei-
ra, Vítor Pereira e Paulo Dias, do Agrupamento de 
Escolas de Oliveira de Frades, arrecadou o segundo 
lugar do concurso. A ideia envolve a criação de um 
dispositivo para verificar o estado dos pneus, no-
meadamente quantos quilómetros pode fazer até ser 

necessária a sua substituição.
Já o terceiro lugar foi para os jovens João Miguel 
Dias e Tomás Courela, do Agrupamento de Escolas 
de Canas de Senhorim (Nelas), que apresentaram o 

“EmergiPonto”, uma máquina de “vending” de me-
dicamentos para farmácias.

EVITAR PNEUS CARECAS E “VENDING” DE MEDICAMENTOS

1015 
O NÚMERO DE IDEIAS 
QUE JÁ FORAM 
APRESENTADAS DESDE 
O INÍCIO DO CONCURSO 
DINAMIZADO PELA CIM 
VISEU DÃO LAFÕES

Os alunos Rafael André, Ângelo Miguel e Francisco Loureiro na 
apresentação do DAD em Coimbra

As escolas de Viseu, Oliveira de Frades, Aguiar da 
Beira e Castro Daire foram as que mais projetos 
apresentaram
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António 
Figueiredo

Diretor

Nº 792
16 JUN 2017 - 6ªF
1€ (IVA INCLUÍDO)

P.26  CULTURA

Semanário da Região de Viseu

AO CENTRO P.2   /   REGIÃO P.4   /   ENTREVISTA P.24   /   CULTURA P.26   /   DESPORTO P.28   /   OPINIÃO P.40   /   CRÍTICA P.47

P.2  AO CENTRO

Estudantes revolucionam 
Urgências do Hospital
Concurso escolar já originou 1015 ideias de negócio 

P.10  C. DAIRE

Alegado pedó� lo “apanhado” 
em torneio de futebol jovem

P.32  ENTREVISTA

Nova autoestrada exclui 
Viseu e Tondela

Estudo da Infraestruturas de Portugal só abrange o troço entre S. C. Dão e Coimbra

P.12  ESTRADAS

Carlos Barbosa, 
presidente do Automóvel 
Club de Portugal 

João Paulo Rebelo
Secretário de Estado da Juventude e Desporto 

e ex-vereador na CM de Viseu 

P.24  ENTREVISTA

“O presidente da Câmara de Viseu 
anuncia muito mas faz pouco”

Bailarina da Companhia 
Nacional no Teatro Viriato
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Apresentação da evolução histórica dos arquivos e dos forais outorgados ao concelho
de Zurara e Tavares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-06-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25101

 
Apresentação da evolução histórica dos arquivos e dos forais outorgados ao concelho de Zurara e
Tavares
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Junho de 2017
 
3 Views
 
De forma a assinalar o Dia Internacional dos Arquivos, a Câmara Municipal de Mangualde promoveu,
na passada sexta-feira, dia 9 de junho, no CIDEM, a apresentação da evolução histórica dos arquivos
e dos forais outorgados ao concelho de Zurara e Tavares. A ação de promoção e divulgação do
património documental, realizou-se em parceria com a "Reconstruir": Equipa Multidisciplinar do
Rendimento Social de Inserção, do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Na sessão, o arquivista Nuno Ribeiro explicou a evolução histórica dos arquivos através dos tempos,
os seus altos e baixos e a larga caminhada para a sua afirmação. Afirmando que o município de
Mangualde já está em condições de disponibilizar para consulta o espólio histórico que suporta a
identidade do Concelho. Paralelamente, decorreu uma apresentação sobre os Forais outorgados por
Dom Manuel ao concelho de Azurara e ao concelho de Tavares, orientada por
 
António Tavares, do Gabinete de Gestão e Programação do Património e Cultura da autarquia
mangualdense. O mesmo salientou a importância da salvaguarda e difusão do património documental
existente, no sentido de permitir a todos os públicos (re)conhecer e, assim, valorizar a História Local.
 
Por:Mun.Mangualde
 
16 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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CONVENÇÃO AUTÁRQUICA DISTRITAL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-06-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7490

 
No passado dia dez de junho, dia de Portugal, o candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde,
Joaquim Messias, esteve presente na Convenção Autárquica Distrital.
 
Tornar-se assinante para continuar a ler.
 
19 de Junho de 2017
 
Rosto
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Manuel Marques justifica falta à reunião de hoje e afirma que votaria contras as
contas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-06-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3c69183e

 
Em comunicação que fez chegar à nossa redação, o Vereador do CDS/PP justifica a sua ausência na
reunião extraordinária de hoje, com um reunião de trabalho inadiável e faz saber que, devido à falta
de resposta sobre a prosposta que fez ao Edil de Nelas, para uso do saldo de gerência de 2016, iria
votar contra a Conta de Gerência de 2016 :
 
"Lamentavelmente a convocatória foi recebida por correio eletrónico no dia 14.06.2017, pelas 20:34,
quando foi realizada uma reunião ordinária no mesmo dia, por uma questão de respeito, deveríamos
ter sido informados que iria ser marcada uma reunião extraordinária.Mas, mais uma vez imperou a
falta de respeito pelos vereadores e o posso quero e mando da sua parte.
 
Ora, nessa reunião ordinária, mais uma vez vossa excelência, mentiu e mandou mentir, quando o
órgão Câmara Municipal foi informado pela senhora vice presidente, que o presidente da Câmara, se
tinha deslocado a Lisboa para uma reunião com o Senhor Ministro das Infraestruturas.
 
Rotundamente falso! Pois que, foi visto durante toda a amanhã em Nelas e às 15:20, a subir as
escadarias do Edificio da Câmara Municipal de Nelas.
 
Além da profissão de jurista, exerço também a presidência de três associações o que me ocupa muito
tempo, na resolução de alguns problemas dos agricultores do nosso concelho, da região e até mesmo
do País.
 
Tudo fiz para alterar a data de uma reunião, que tenho em Montemor Novo/Alentejo, pelas 13H00, o
que foi de todo impossível, dado que, é uma reunião de âmbito nacional.Tendo mesmo sido
dispensado pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, para esse efeito.
 
O meu voto não seria favorável à sua chicana política, dado que, não respondeu até às 17:00, de
ontem, ao que eu lhe exigi para votar favoravelmente os documentos da Conta de Gerencia de 2016.
 
A saber:
 
"Nestes termos, deverá vossa excelência determinar que os Serviço elaborem uma lista de subsídios a
atribuir e o pagamento dos já atribuídos, distribuindo criteriosamente o Saldo da Conta de Gerência do
ano de 2016, no valor de 206.311,85EUR por todas as associações do concelho.
 
Deverão os subsídios a pagar e atribuir, serem acompanhados com a respetiva Cabimentação
Orçamental e Fundos Disponíveis, a elaborar pelos Serviços de Contabilidade da Autarquia, para que
não aconteça o que até hoje sucedeu, em que vossa excelência apresentou propostas de deliberação
de subsídios, sem Cabimentação e Fundos Disponíveis, que foram aprovados, bem o sabendo que é de
todo ilegal.
 
Advirto vossa excelência de que se o pedido não for cumprido, sou obrigado a votar contra a
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aprovação dos Documentos de Prestação de Contas do ano de 2016."
 
Assim sendo, deverá a minha falta ser considerada relevada.
 
20 Junho, 2017
 
José Silva
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D.R.

GINÁSTICA Mais de meio mi-
lhar de ginastas integrou no
passado sábado a 5.ª edição do
Mangualde Gym, no Pavilhão
Municipal mangualdense. 

O espectáculo de ginástica
arrancou com o desfile de
abertura dos participantes e
contou com várias apresenta-
ções das classes: Agrupamento
de Escolas de Mangualde,
Agrupamento de Escolas de
Vouzela, Associação de Educa-
ção Física e Desporto de S. Pe-
dro do Sul, Agrupamento de
Escolas de S. Pedro do Sul,
Sporting Clube de Portugal,
CENAP (Centro Atlético Póvoa
Pacense - Aveiro), Albigym
(Castelo Branco), Ginásio
Clube Português, Clube Des-
portivo da Escola Secundária
Miguel Torga (Queluz), Escola

de Dança Pedro e Fernanda,
Escola Pé de Dança, AMARTE
- Associação Pelo Movimento,
Arte e Terapia, CEM/ Nancy,
Forlife - Desporto e Bem-Estar,
CBMA (Centro Bujutsu Man-
gualde), Associação Acadé-
mica de Coimbra – Secção de
Ginástica e Dance Power &
Yoga. Durante o evento foi
ainda possível assistir à actua-
ção especial da Orquestra Ju-
venil do Agrupamento Escolas
de Mangualde.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, felicitou todos os
participantes pelo empenho
demonstrado. A iniciativa, or-
ganizada pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde, contou
com o apoio do Agrupamento
de Escolas de Mangualde. |

Escolas e associações de
todo o país em Mangualde

Iniciativa decorreu no Pavilhão Municipal de Mangualde
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V Edição do Mangualde Gymn foi um sucesso
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Junho de 2017
 
11 Views
 
No passado sábado, dia 17 de junho, mais de meio milhar de ginastas estiveram no Pavilhão Municipal
de Mangualde na V edição do Mangualde Gymn.
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, felicitou todos os participantes pelo
empenho demonstrado. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, contou com o
apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
O espetáculo de ginástica arrancou com o desfile de abertura dos participantes e contou com várias
apresentações das classes participantes: Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agrupamento de
Escolas de Vouzela, Associação de Educação Física e Desporto de S. Pedro do Sul, Agrupamento de
Escolas de S. Pedro do Sul, Sporting Clube de Portugal, CENAP (Centro Atlético Póvoa Pacense -
Aveiro), Albigym (Castelo Branco), Ginásio Clube Português, Clube Desportivo da Escola Secundária
Miguel Torga (Queluz), Escola de Dança Pedro e Fernanda, Escola Pé de Dança, AMARTE - Associação
Pelo Movimento, Arte e Terapia, CEM/ Nancy, Forlife - Desporto e Bem-Estar, CBMA (Centro Bujutsu
Mangualde), Associação Académica de Coimbra - Secção de Ginástica e Dance Power & Yoga.
 
Durante o evento foi ainda possível assistir à atuação especial da Orquestra Juvenil, do Agrupamento
Escolas de Mangualde.
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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NEON RUN Na noite de 24 de junho, a partir das 

21.00 horas, vai decorrer em Mangualde, "a corrida 

/caminhada dançante mais louca de Portugal", 

com tinta, luz, música e muita animação. O evento, 

que tem como ponto de partida o Largo da Feira,  

constitui "uma nova forma de fazer desporto", com 

a animação de DJ's, refere a organização, da res-

ponsabilidade da Neon Portugal, e que conta com o 

apoio da Câmara Municipal de Mangualde. Informa-

ções adicionais e inscrições em www.neonrun.pt  
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A importância dos arquivos para a preservação da nossa história foi debatida em Mangualde
 
2017-06-21
 
No âmbito do projeto de promoção e divulgação do património documental do Município, a Câmara
Municipal de Mangualde dinamizou uma sessão subordinada ao tema "ARQUIVO: Um longo caminho
até à atualidade". A iniciativa teve lugar ontem (20 de junho), no CIDEM - Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde.
 
A iniciativa, dirigida aos alunos da Universidade Sénior Rotary de Mangualde, foi dinamizada pelo
Gabinete de Gestão do Património e Cultura em parceira com o Arquivo Municipal. Nesta ação
procurou-se mostrar que a trajetória dos Arquivos percorre a história desde que o Homem fixou por
escrito as suas relações como ser social, ou até mesmo antes, revelando-se como um instrumento
indispensável à organização e desenvolvimento das sociedades, e garantindo a sobrevivência da
memória.
 
Paralelamente, decorreu uma apresentação histórica sobre os Forais outorgados aos concelhos de
Azurara e de Tavares, com especial incidência para a apresentação dos forais novos outorgados por D.
Manuel I, escritos em português atualizado - Leitura Nova - suficientemente esclarecedores para evitar
más interpretações. Recordou-se ainda todo o processo de intervenção ao nível de conservação e
restauro de que estes "tesouros" foram alvo. E para evitar uma nova degradação destes documentos,
alertou-se para os principais fatores de degradação do suporte destes documentos  pergaminho , bem
como foram mencionadas regras de manuseamento e acondicionamento.
 
2017-06-21
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O município de Mangualde realizou no passado domingo uma homenagem à escritora mangualdense
Ana de Castro Osório e apresentou o projecto municipal 'Mangualde - Cidade das Histórias', num dia
dedicado à cidadania e à igualdade de género.
 
'Mangualde - Cidade das Histórias' é um projecto municipal dedicado à vida e obra de Ana de Castro
Osório, figura destacada da luta pela emancipação das mulheres e impulsionadora da literatura infantil
em Portugal.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Caminhada dançante chega
à cidade no próximo sábado
 A conhecida corrida/caminhada dançante, composta por 
tinta, luz, música e muita animação, vai chegar a Mangualde no 
próximo sábado, 24 de junho, às 21h. A iniciativa, promovida 
pela Neon Portugal, conta com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde, tem início no Largo da Feira, junto à praia artificial 
de Mangualde. “São cinco quilómetros a correr ou a caminhar 
entre as luzes e o som, explica a Câmara de Mangualde numa 
nota à imprensa, reconhecendo ser “uma nova forma de fazer 
desporto, uma nova abordagem ao conceito de entretenimen-
to animada por DJ’s”.  Todos os interessados devem fazer a sua 
inscrição em www.neonrun.pt/inscricoes/. As participações po-
dem ser individuais, em equipa ou em família. Aos participantes 
será oferecido um kit com material necessário para participar na 
prova.
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Um longo caminho até à atualidade"em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Junho de 2017
 
51 Views
 
No âmbito do projeto de promoção e divulgação do património documental do Município, a Câmara
Municipal de Mangualde dinamizou uma sessão subordinada ao tema "ARQUIVO: Um longo caminho
até à atualidade". A iniciativa teve lugar ontem (20 de junho), no CIDEM - Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde.
 
A iniciativa, dirigida aos alunos da Universidade Sénior Rotary de Mangualde, foi dinamizada pelo
Gabinete de Gestão do Património e Cultura em parceira com o Arquivo Municipal. Nesta ação
procurou-se mostrar que a trajetória dos Arquivos percorre a história desde que o Homem fixou por
escrito as suas relações como ser social, ou até mesmo antes, revelando-se como um instrumento
indispensável à organização e desenvolvimento das sociedades, e garantindo a sobrevivência da
memória.
 
Paralelamente, decorreu uma apresentação histórica sobre os Forais outorgados aos concelhos de
Azurara e de Tavares, com especial incidência para a apresentação dos forais novos outorgados por D.
Manuel I, escritos em português atualizado - Leitura Nova - suficientemente esclarecedores para evitar
más interpretações. Recordou-se ainda todo o processo de intervenção ao nível de conservação e
restauro de que estes "tesouros" foram alvo. E para evitar uma nova degradação destes documentos,
alertou-se para os principais fatores de degradação do suporte destes documentos  pergaminho , bem
como foram mencionadas regras de manuseamento e acondicionamento.
 
Por:Mun.Mangualde
 
22 de Junho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Destaque
Entradas grátis no recinto mas não no areal
Quem quiser deslocar-se ao complexo da praia artificial
não paga bilhete. Todavia, quem pretender pisar a areia
já terá que pagar (no máximo) 4,5 euros pelo dia inteiro.

A Live Beach, em Mangualde, já
abriu portas para mais uma época
balnear. A reabertura aconteceu
no passado sábado e o fim de se-
mana foi de enchente face às ele-
vadas temperaturas que se têm
feito sentir.

Segundo Paulo Arede, respon-
sável pela gestão do espaço, este
ano há algumas novidades. «Te-
mos SPA, um repuxo de água lin-
díssimo, está tudo muito bem ar-
ranjado e, ao fundo da praia, há
uma nova paisagem», disse ao
nosso jornal.

Uma outra novidade são as me-
sas para as refeições. «Temos me-
sas novas onde as pessoas podem
fazer piqueniques. Agora já é pos-
sível as pessoas trazerem as mar-
mitas de casa e comerem aqui
num local descansado», avançou
Paulo Arede, acrescentando que a

Live Beach possui ainda de mais
espaços verdes. 

A entrada no recinto é grátis. No
areal é paga e os preços mantêm-
se inalterados em relação ao ano
passado.

Durante todo o Verão a anima-
ção será garantida com as várias

diversões para todos os gostos
que a Live Beach, a primeira praia
artificial da Europa,  tem para ofe-
recer. Concertos, festas com DJ's,
programas culturais, desporto e
muita animação, tudo tem lugar
no LiveBeach. |

Mangualde Praia artificial tem este ano várias novidades,
um espaço renovado e funciona até 30 de Setembro

q Complexo
reabriu
no fim-de-semana
passado e o calor
tem proporcionado
boas receitas e
uns mergulhos
retemperadores

r Praia artificial
conta com nada-
dor-salvador. De
resto, a segurança
dos utentes é
grande preocupa-
ção dos responsá-
veis pela gestão
do espaço

Live Beach reabriu
para um Verão animado

Spa e repuxo
de água são duas
das novidades
para a época
balnear que
agora começou

1
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LIVE BEACHI
REENTRAI

NO VERÃOI

A primeira praia artificial da Europa, situada em Mangualde, já abriu portas à nova época balnear
e promete um Verão com muita animação e novidades  P2

fimdesemana
Director Adriano Callé Lucas 23 DE JUNHO DE 2017 SEXTA-FEIRA

Romanos 
de volta no 
Vislumbre
do Império 
Condeixa-a-Nova  P8

Artesanato 
em destaque
em nova 
edição 
da Ceirarte
Ceira P6

ExpoAlva 
mostrou 
dinâmica 
económica
da região 
Penacova P6

Este suplemento faz parte integrante da edição de hoje do
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Shortcutz
Viseu #94
Hoje, 22h00
Carmo’81
'Mirrors' de Sara Eustáquio e
'Jigging' de Ramón de los San-
tos, são as curtas em competi-
ção da sessão #94 do Shortcutz
Viseu. 'The Fourth Kingdom' de
Adán Aliaga e Àlex Lora é a
curta-metragem convidada.

Festival
Ocupai!
Amanhã e domingo, 15h00
Lenteiro do Rio, 
São Pedro do Sul
Um festival à beira-rio,
flutuante, lento, simples, para
toda a família, de cumplicidade
ibérica, de experimentação
artística e de inovação nas for-
mas de divulgar o património
imaterial da Região de Lafões.
Para os mais pequenos, haverá
muitas actividades.

Festa Mexicana
Amanhã, 19h00
Live Beach Mangualde
O LW Club, situado na Live
Beach, em Mangualde, que
abriu na semana passada para
mais uma época balnear,
recebe amanhã uma ‘Festa
Mexicana’.

Neon Run 
Mangualde
Amanhã, 21h00
Mangualde
A corrida/caminhada dançante
mais louca de Portugal, com
tinta, luz, música e muita ani-
mação, chega a Mangualde. A
iniciativa, organizada pela
Neon Run com o apoio do
município de Mangualde, tem
início marcado para as 21h00,
no Largo da Feira, junto à Praia
de Mangualde.

SUGESTÕES
[FIM-DE-SEMANA]
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■ ACESSIBILIDADES 
Texto José Ricardo Ferreira 

FALTA DE MANUTENÇÃO NA A25  
DEGRADAÇÃO DO PISO 
E FALTA DE LIMPEZA 
DOS MATOS ENTRE AS 
RAZÕES DE QUEIXA. 
CONCESSIONÁRIA DIZ 
QUE TEM PLANEADAS 
INTERVENÇÕES 

Os presidentes das câmaras 
de Viseu e de Mangualde 
lamentam a falta de inter-

venção na A25, um dos principais 
eixos rodoviários do país. Almeida 
Henriques, autarca viseense eleito 
pelo PSD, critica "o piso bastante 
degradado" no troço entre Viseu e 
Mangualde e na zona da Guarda. 
"Nem o investimento corrente nas 
poucas estradas que temos na região 
está a ser feito, no caso a A25 está a 
ser descurada a sua manutenção e já 
tem troços que começam a ter pisos 
muito degradados o que não se jus-
tifica principalmente numa estrada 
portajada. É lamentável que até numa 
estrada portajada a Infraestruturas 
de Portugal não esteja a cumprir a 
sua função eventualmente porque o 
dinheiro não está lá achegar", declara 
Almeida Henriques. 
O autarca já fez chegar estas apreen-
sões à tutela. O presidente da Câmara 
de Mangualde (PS) também já fez 
o mesmo. Ao contrário de Almeida 
Henriques, João Azevedo diz que 
não lhe têm chegado queixas relati- 

vamente ao estado do piso da A25. 
As principais queixas que recebe 
prendem-se com a falta de manuten-
ção da via, "nomeadamente o corte de 
ervas e a limpeza das faixas laterais, 
interiores e de separação entre as 
duas vias". "Isso é uma situação que 
tem que ser rapidamente resolvida. 
Tenho informação que a situação está 
a ser estudada e ao mesmo tempo 
operacionalizada entre o Estado, 
a Infraestruturas de Portugal e a 
concessionária, como também uma 
intervenção mais profunda que acre-
dito que até ao final do ano seja uma 
realidade", refere. 
O autarca defende que a manutenção 
e intervenção da via "tem que ser 
permanente" até porque a A25 é uma 
estrada com muita circulação. «Os 
portugueses que vivem na região e 
quem passa nesta estrada têm que 
ser respeitados e têm que ter esta 
estrada nas condições devidas e com 
segurança", argumenta. 

Operações de manutenção em curso 
Contactada pelo Jornal do Centro, 
a Ascendi, empresa concessionária 
da autoestrada, informa que "está 
já há algum tempo identificada a 
necessidade de virem a ser efetuadas 
as designadas grandes reparações do 
pavimento em alguns troços da A25". 
"Nos termos definidos no contrato 
de concessão, em estreita articulação 

com o representante do Estado, 
decorre neste momento o processo de 
avaliação e definição dos respetivos 
projetos de reparação. Não obstante 
se impor concluir normalmente 
o procedimento consagrado no 
contrato, prevê-se que, a curto prazo, 
também em articulação com con-
cedente, venha a ser realizada uma 
intervenção intercalar para resolução 
dos problemas mais imediatos", 
refere. 
Quanto às "intervenções de manu-
tenção vegetal" a Ascendi diz que os 
trabalhos de limpeza estão "definidos 
no contrato de concessão, de acordo 
com o planeamento anual pré- esta-
belecido, com trabalhos concluídos 
e outros em curso normal, desig-
nadamente, no presente momento, 
nas zonas de Viseu-Teivas/Caçador e 
Fornos/Celorico". 
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TONDELA 

VILA NOVA 
DE PAIVA 

 
 

 

SERNANCELHE 

 
 

S. PEDRO 
• DO SUL 

OLIVEIRA 
DE FRADES 

VOUZELA 

SÁTAO 

PENALVA 
DO CASTELO 

VISEU 

AGUIAR 
DA BEIRA 

ti MANGUALDE 

NELAS 

CARREGAL 

MORTÁGUA SANTA
DO SAL 

COMBA 
DÃO 

■ ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO 

MUDANÇAS 
DE ÚLTIMA HORA  CINFÃES  

  
 

 S. JOÃO DA 
PESQUEIRA 

  

ARMAMAR TABUAÇO 

 

RESENDE LAMEGO 

 
 

PENEDONO 

TAROUCA MOIMENTA 
DA BEIRA 

CASTRO 
DAIRE 

E QUANDO SE ESPERAVA QUE 
AS LISTAS ÀS AUTÁRQUICAS 
ESTAVAM PRATICAMENTE 
DEFINIDAS, EIS QUE AS 
MUDANÇAS SURGEM E EM 
QUASE TODOS OS PARTIDOS. 
EM ARMAMAR, O CANDIDATO 
DO PS DESISTIU. EM 
MANGUALDE E MOIMENTA DA 
BEIRA, AS COLIGAÇÕES QUASE 
FECHADAS FORAM ROMPIDAS 

Depois de meses de incerteza o PSD 
avança às autárquicas em Mangual-
de sem coligação com o CDS-PP. 
O nome apontado e já apresentado 
pela Distrital social-democrata é o 
de Joaquim Messias, que ao Jornal 
do Centro disse que o partido "não 
podia esperar mais tempo por indi-
cações de pessoas que estivesses dis-
poníveis da parte do CDS". O candi-
dato refere-se "à dificuldade interna" 

Em Moimenta da Beira, a coliga-
ção que era esperada acabou por 
morrer ainda antes de nascer. Há 
quatro anos, PSD e CDS foram 
juntos para a autarquia local, 
mas agora cada um vai ter de 
fazer o seu caminho. João Xavier 
é o nome do candidato social-
-democrata. Cristiano Coelho, 
atual vereador, deverá ser o nome 
apresentado pelo CDS. 
O fim da coligação ficou a dever- 

na estrutura concelhia do partido 
popular e nesse sentido a posição do 
PSD foi em avançar em lista única. 
Para Joaquim Messias, trata-se 
de "uma situação normal na vida 
democrática dos partidos". "Cada 
um segue o seu caminho", diz o 
social democrata acrescentando 
que "a nossa candidatura vale por 
ela própria e pelo trabalho que 
estamos a desenvolver. A nossa 

-se a uma questão de lugares. Há 
quatro anos, o PSD apresentou o 
cabeça de lista, enquanto o CDS 
ficou com o segundo ligar. Agora, 
os sociais-democratas querem 
entregar aos populares só o quar-
to lugar. E justificam: "Como o 
nosso candidato é independente 
e queremos levar uma mulher em 
segundo lugar, na realidade o PSD 
só apresentaria o seu nome em 
terceiro lugar e então o quarto fi- 

candidatura não está dependente da 
coligação", explica Joaquim Messias. 
O CDS-PP está sem estrutura 
concelhia em Mangualde ain-
da assim vai avançar com 
uma candidatura à câmara. 
Os centristas vão apostar num can-
didato fora do partido, cujo nome, 
segundo Hélder Amaral, presidente 
da Distrital de Viseu, é conhecido na 
próxima semana. 

caria para o CDS", explicou fonte 
do PSD. 
Um "negócio" que o CDS não 
aceita e que diz, então, preferir 
ir sozinho. Cristiano Coelho é a 
escolha natural para encabeçar a 
candidatura. Há quem diga que, 
desta forma, o socialista José 
Eduardo Ferreira (atual presi-
dente da Câmara) poderá ter o 
caminho mais facilitado para uma 
nova vitória. 

ARMAMAR 
PS TROCA 
DE CANDIDATOS 

O PS tem um novo candidato 
à Câmara de Armamar. 
Luciano Gomes substitui 
Helder Santos que desistiu 
desta corrida às eleições de 
1 de outubro. A desistência 
foi anunciada há cerca de 
um mês, mas apenas inter-
namente. O novo candidato, 
que concorre pela primei-
ra vez, afirma ainda não 
ser altura para falar da sua 
candidatura. 
No PS a única informação 
vinculada é a de que o pri-
meiro candidato "acabou por 
desistir", não acrescentando 
quais as razões. Mas, fonte 
próxima do partido expli-
cou que estará relacionada 
com uma "falha de promes-
sas". Ao ex-candidato terá 
sido prometido um lugar na 
empresa que é atualmente 
dirigida por António Bor-
ges, presidente da Distrital 
socialista. 

PSD E CDS 
COLIGAÇÃO EM MANGUALDE NÃO AVANÇA... 

... E EM MOIMENTA DA BEIRA TAMBÉM NÃO 
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LAMEGO 
FRANCISCO LOPES "OBRIGADO" A CLARIFICAR APOIO AUTÁRQUICO 

Depois da notícia do Jornal do Cen-
tro sobre a participação de Francisco 
Lopes, presidente da Câmara de 
Lamego, do PSD, numa reunião de 
mobilização e apoio ao candidato 
do CDS nas próximas eleições autár-
quicas, a Comissão Política Distrital 
Social Democrata de Viseu fez um 
pedido de clarificação ao autarca. 
Embora toda a cidade e concelho 
de Lamego saiba que a candidatura 
independente de António Carreira, 
que vai ter o apoio do CDS, só surgiu 
pelo apoio e incentivo que teve de 
Francisco Lopes o ainda autarca 
respondeu às perguntas do Partido  

Social Democrata, de "que ainda 
não tomou posição pública sobre os 
candidatos à Câmara de Lamego, 
mas que o irá fazer em breve". 
Na resposta ao partido, Francisco 
Lopes começou por citar o programa 
do PSD onde é defendida e incentiva-
da a participação política e cívica dos 
cidadãos. Por isso diz o autarca, os 
militantes do PSD não podem, nem 
devem, ser impedidos de participar 
na vida democrática e autárquica do 
país. Sobre a reunião, em que confir-
ma a participação, afirma que não se 
tratou de um encontro de apoio ao 
candidato do CDS mas apenas um  

momento de "reflexão e debate", em 
que participaram cidadãos com dife-
rentes militâncias e independentes e 
onde "cada um tirou as suas próprias 
conclusões". 
Sobre o atual processo autárquico em 
Lamego, Francisco Lopes, reafirma e 
lamenta que o seu partido o tenha 
"afastado e impedido" de participar 
na escolha do candidato, tendo 
sido confrontado com a decisão já 
tomada de candidatarem Ernesto 
Rodrigues. Rejeita a acusação de que 
tem criticado o candidato escolhido 
pelo PSD, lembrando por seu lado 
que Ernesto Rodrigues é que, ao lon- 

go dos últimos anos, tem criticado 
o presidente da Câmara de Lamego. 
Para Francisco Lopes o slogan de 
campanha escolhido pelo candidato 
social-democrata "Um novo rumo 
para Lamego", é mais uma crítica à 
atuação da coligação PSD/CDS que 
tem governado Lamego nos últimos 
12 anos. Na carta que enviou à dis-
trital do PSD o autarca de Lamego 
revela que num encontro com diri-
gentes e deputados sociais-democra-
tas lhe pediram "para ser em Lamego 
o que Fernando Ruas é em Viseu. 
Não apoia o candidato do PSD mas 
faz campanha pelo partido". 

CASTRO DAIRE 
LISTAS COMEÇAM A COMPOR-SE 
E JÁ HÁ "VINGANÇAS" 

A candidatura social-democrata, 
que concorre em coligação com 
o CDS-PP, encabeçada por Paulo 
Almeida, e que avança com o slogan 
"Mudar por Castro Daire", começa 
aos poucos a ganhar forma. Presente 
nesta lista vai estar Pedro Pontes, 
diretor técnico das Piscinas Muni-
cipais e coordenador das Atividades 
Desportivas da Câmara Municipal 
de Castro Daire, que acabou afas-
tado das suas funções depois de ter 
comunicado à autarquia que iria 
fazer parte da candidatura dos so-
cial-democratas. Nesta mesma lista 
constam também os nomes de Luís 
Lemos e Armando Lemos. 

João Silva é o candidato à Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira, pelo 
CDS-PP. 
O candidato, que concorre pela 
primeira vez, foi médico do centro 
de saúde durante 34 anos e é por 
isso "um nome bastante conhecido 
em Aguiar", salientou Emília Bento, 
responsável da Concelhia do CDS. 
Emília Bento disse ainda que João 
Silva "não é um novato nesta rede 
política", uma vez que já pertenceu às  

Já o atual presidente do Município, 
Fernando Carneiro (PS), oficializou 
a sua recandidatura a um terceiro 
mandato à frente da Câmara Munici-
pal de Castro Daire. Na apresentação 
pública, sob o lema "Mais e melhor", 
o edil confirmou a manutenção da 
"equipa" que o acompanhou nos 
últimos quatro anos, com Eurico 
Moita como vice-presidente e Rui 
Braguês e Leonel Ferreira como 
vereadores. Para a Assembleia Mu-
nicipal, Albino Ramos, também se 
recandidata a novo mandato. Nesta 
cerimónia foram ainda apresentados 
todos os nomes candidatos às juntas 
de freguesia do concelho. 

listas pelo CDS. Foi membro da As-
sembleia Municipal. Para a respon-
sável pela Concelhia, João Silva é, por 
isso, um bom nome para concorrer a 
estas autárquicas. 
Nesta corrida à Câmara de Aguiar 
da Beira, ao candidato do CDS jun-
ta-se aos nomes de Fernando Pires, 
do PSD, e ao atual presidente da 
autarquia, Joaquim Bonifácio, que se 
recandidata como Independente. 

OLIVEIRA DE FRADES 
CDU INSISTE 
EM MIGUEL MARTINS 

Pela terceira vez consecutiva, a CDU aposta no geógrafo Miguel 
Martins para candidato da coligação à presidência da Câmara 
Municipal de Oliveira de Frades. O funcionário do Partido 
Ecologista os Verdes (PEV) concorre tendo como principal meta, 
caso seja eleito a 1 de outubro, a criação de "uma ligação muito 
mais próxima" com as pessoas. "Não faz sentido que uma Câmara 
esteja de costas voltadas para os seus munícipes", diz. 
Nas autárquicas de 2009, quando concorreu pela primeira vez, a 
lista que liderou teve 122 votos, quatro anos mais tarde recebeu 
mais 36 votos, uma votação que ainda assim não conseguiu colo-
car a CDU no executivo. 
Para Miguel Martins, a coligação composta pelo Partido Comu-
nista Português e pelo PEV é no concelho "a única força política 
que, nos últimos quatro a oito anos, tem feito oposição ao execu-
tivo camarário"."Temos realizado imenso trabalho, com várias 
tomadas de posição e queremos reforçar essa disponibilidade para 
trabalhar. Se formos eleitos temos outros meios que atualmente 
não possuímos e ter alguém da CDU no executivo seria quase 
como do dia para a noite", sustenta. 
Na corrida à Câmara, Miguel Martins vai encontrar Paulo An-
tunes (PSD/CDS), António Cabrita Grade (PS) e o independente 
Paulo Robalo. Para a Assembleia Municipal a coligação escolheu 
Maria Alice Fernandes. 

AGUIAR DA BEIRA 
CDS-PP AVANÇA COM O MÉDICO JOÃO SILVA 

Página 140



  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 24,00 x 32,40 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 70109418 23-06-2017

I'SI )  

João Paulo Fonseca* 

Fernando Pires 

Oscar Paiva 

João Xavier 

Júlio Norte* 

Isaura Pedro 

Paulo Antunes 
(PSD/CDS) 

Gabriel Costa&  

Carlos Esteves* 

Jaime Alves 

Daniel Santos 
(PSD/CDS)  

♦ 
Jorge Rocha 

Daniel 
Martins 

Paulo Santos 

Carlos Santiago* 

Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) 

Carlos Carvalho' 
(PSD/CDS) 

José António Jesus* 

Manuel Custódio 
(PSD/CDS) 

• 
Almeida Henriques• 

Rui Ladeita* 

Paulo Almeida 
(PSD/CDS) • 

Bruno Rocha 
(PSD/CDS) • 

Ernesto Rodrigues 

Fernando Carneiro 

Armando Mourisco' 

Ângelo Moura António Carreira 

Joaquim Messias João Azevedo' 

Francisco Carvalho* 

Sónia Numão 

Garcez Trindade' 

Leonel Gouveia' 

• 
Vitor Figueiredo' 

1111 

César Lourenço 

Afonso Dias 

João Ribeiro 

Joaquim  Santos 

José Morgado' 

Lúcia Silva 

Anabela Oliveira 

• 

António Dinis 

Concelhos 

A rmania r 

Aguiar da Beira 

Carregai do Sal 

Castro Daire 

Cinfaes 

Lamego 

Ma ngualde 

Movimenta da Beira 

Mortagua 

Nelas 

Oliveira de Frades 

Penah•a do Castelo 

Penedo» 

Resende 

Santa Comba nau 

S. João da Pesqueira 

S. Pedro do Sul 

Salão 

Sernancelhe 

Ta rouca 

Tabuaço 

Tondela 

Vila Nova de Paira 

Viseu 

Vou/ela 

AUTÁRQUICAS 2017 

QUADRO SÍNTESE DOS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

C1)1' 1\1111 \I)1 \ I I 

Luciano Gomes 

    

Luís Pinto" 

 

       

    

João Stiva 

 

Joaquim Bonifácio* 

      

 

Rogério Abrantes* 

     

José Eduardo Ferreira• 

Ricardo Pardal— 

Borges da Silva' 

Cabrita Grade 

António Meneses 

Cristiano Coelho 

Paulo Monteiro» 

Manuel Marques 

Fernando Figueiredo 

Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra) 

Manuela Tavares— João Pinheiro 

Aeáeio Pinto 

José Pessoa 

Mota Veiga 

Miguel Martins Paulo Robalo 

Mafalda Vilarigues 

Manuel Veiga" 

Filomena Pires João Nascimento 

O Movimento Cívico Coração do 
Dão tem já os candidatos aos órgãos 
autárquicos - Câmara e Assembleia 
Municipal - aprovados. Deposi de 
ter anunciado que o historiador e 
investigador Carlos Mota Veiga vai 
encabeçar a lista à Câmara de Nelas, 
tudo indica que Antonio Minhoto 
foi o escolhido para liderar a lista à 
Assembleia Municipal. 
O porta-voz e rosto da luta dos 
antigos mineiros da ENU deverá 
assim juntar-se à equipa liderada por 
Mota Veiga, que foi um dos históricos 
fundadores do PS e vice-presidente 
durante três mandatos na autarquia 
nelense durante os executivos do  

socialista José Correia. 
O Movimento Cívico Coração do 
Dão defende que "é preciso mudar 
de paradigma: dar voz às freguesias 
e às aldeias, aproximar o centro da 
periferia". 
Na apresentação. da sua candidatura, 
Mota Veiga considerou que o mu-
nicípio "tem vindo a conhecer um 
ciclo de degradação política, moral e 
democrática". 
"A partir de 2005 tem responsáveis 
identificados: os candidatos de PS, 
PSD e CDS que, desde então, juntos 
na coligação PSD/CDS ou separada-
mente, estiveram até hoje à frente dos 
destinos da Câmara Municipal". 

NELAS 
MOVIMENTO CÍVICO CORAÇÃO DO DÃO: MOTA 
VEIGA NA CÂMARA E ANTÓNIO MINHOTO 
NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

• atuais presidentes de Càmara que se recandidatam a novo mandato 

*4  os nomes mais prováveis 

♦ coligações PSD/CDS 

• concelhos onde o PS não apresenta candidatos e apoia independentes.  

CDS poderá não apresentar candidatos 

CDS também pode apoiar Independentes 

PENALVA DO CASTELO 
VILARIGUES COMO CANDIDATA 
DA CDU 

A técnica de informática Mafalda Vilarigues é a can-
didata da CDU à presidência da Câmara de Penalva do 
Castelo. "A razão da minha candidatura tem a ver com 
os trabalhadores e o povo deste concelho, que precisam 
de mais CDU nos órgãos municipais e nas freguesias, de 
forma a melhor resolver os problemas locais", disse, na 
apresentação da sua candidatura. 
A candidata de 43 anos recordou que a CDU esteve "na 
primeira linha" de várias lutas travadas no concelho de 
Penalva do Castelo, entre as quais a defesa de alguns 
serviços públicos ou manifestando-se contra as portagens 
na A25 e na A24. 
Caso seja eleita a 1 de outubro, Mafalda Vilarigues pro-
mete combater a desertificação, criando emprego, "para 
que a população não necessite de emigrar". 
Isabel Nogueira será a cabeça de lista à Assembleia Mu-
nicipal, sendo os restantes elementos apresentados em 
meados de julho. 
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Seleção Nacional de Futebol Feminino em Mangualde 

PORTUGAL VENCEU PAÍS DE GALES EM JOGO 
DE ['REPARAÇÃO PARA O EUROPEU DE 2017 

O Estádio Municipal de Man-

gualde recebeu, no passado dia 11 de 

junho, o jogo de preparação da Se-

leção Nacional I eminina de Futebol. 

Portugal venceu o Pais de Gales por 

1-0 no segundo jogo entre as duas 

Seleções. 

João Azevedo, Presidente da Cã 

mara Municipal de Mangualde, assis- 

tiu à partida, acompanhado por João 

Paulo Rebelo, Secretário de Estado da 

Juventude e cio Desporto, por Hermi-

nio Loureiro, vice-Presidente cia Fe-

deração Portuguesa de Futebol e do 

Comité Olimpico de Portugal e por 

José Alberto Ferreira, Presidente da 

Associação de Futebol de Viseu. 

O torneio com a formação galesa  

serviu para preparar a participação 

lusa no Campeonato da Europa de 

Futebol Feminino, que irá decorrer na 

Holanda, de 16 de julho a 6 de agos-

to. A prova foi organizada pela Feder-

ação Portuguesa de Futebol e a Asso-

ciação de Futebol de Viseu e contou 

com o apoio da Câmara Municipal de 

Mangualde. 
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Férias desportivas estão de volta entre 10 e 28 de julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2486

 
Mangualde: Férias desportivas estão de volta entre 10 e 28 de julho
 
2017-06-26
 
Mangualde prepara mais uma edição das férias desportivas de verão. A iniciativa, destinada às
crianças e jovens entre os 8 e os 14 anos de idade, realiza-se de 10 a 28 de julho, das 9h00 às 17h30,
e promete momentos muito divertidos. A iniciativa é organizada pela autarquia mangualdense.
Durante estas três semanas, vai ser possível participar em atividades lúdicas, praias, jogos
desportivos, atividades aquáticas, praias fluviais e muito mais. É de salientar que o programa repete-
se semanalmente.
 
Todos os interessados podem inscrever-se nas Piscinas Municipais de Mangualde (de segunda a sexta
feira das 09:00 às 19:30), através do email [email protected] ou do telefone 232 619 820. As
inscrições decorrem de 26 a 30 de junho, para a semana de 10 a 14 de julho, de 03 a 07 de julho,
para a semana de 17 a 21 de julho, e de 10 a 14 de julho, para a semana de 24 a 28 de julho e
podem participar no número de semanas desejadas. Para a realização das atividades o limite mínimo
de inscrições é de 15 e o máximo de 35. O preço por semana é de 41EUR e inclui duas refeições
(almoço e lanche). As pré-inscrições já se encontram a decorrer.
 
2017-06-26
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Mangualde. 800 "neon runners"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-06-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5751846d

 
No passado sábado, em Mangualde
 
CERCA DE 800 PESSOAS DEIXARAM-SE ILUMINAR PELA CORRIDA DANÇANTE MAIS LOUCA DE
PORTUGAL
 
No passado sábado, Mangualde recebeu a corrida/caminhada dançante mais louca de Portugal - Neon
Run - , com tinta, luz, música e muita animação. Cerca de 800 pessoas correram e caminharam entre
as luzes e o som, durante 5 km. A iniciativa contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Uma nova forma de fazer desporto, uma nova abordagem ao conceito de entretenimento animada por
DJ's foi a proposta lançada pela Neon Portugal e que contou com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde.
 
Rua Direita
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O sucesso dos municípios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-06-2017

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.faroldanossaterra.net/2017/06/26/o-sucesso-dos-municipios/

 
ARTUR FONTES
 
.
 
.
 
Os territórios do interior só se conseguem valorizar e serem competitivos se tiverem emprego. Só com
emprego se seguram
 
as pessoas nesta zona e se promove o futuro
 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde
 
.
 
A execução de políticas autárquicas capazes de qualificar a vida
 
dos cidadãos exige a prática contínua de um planeamento
 
estratégico transversal a todos os domínios da sociedade
 
Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego
 
.
 
A área geográfica de estudo apresentada no livro "Casos de Sucesso nos Municípios Portugueses",
situa-se a Norte e Centro-Norte do País. Na capa, poderemos ler os nomes desses Municípios:
Amarante, Cabeceiras de Basto, Gondomar, Lamego, Maia, Mangualde, Melgaço, Paredes, Porto, São
João de Madeira, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão e Vila Nova de Gaia. É um estudo publicado
em 2017, qualificado e desenvolvido por "académicos e investigadores, de universidades, politécnicos
e escolas de gestão". Surgem neste estudo, duas referências do nosso distrito: Os Municípios de
Mangualde e Lamego.
 
Logo no Prefácio, (2017:17), é salientado que um "município tem de ser um espaço cívico estimulador
de cooperação informal" e que "Quem governa uma autarquia deve saber dar respostas adequadas a
problemas que vêm do passado, aos novos problemas que surgem no dia a dia, ao inesperado e ser
ainda capaz de aproveitar as oportunidades".
 
Na mesma página, alerta para um indicador imprescindível: " (.) cada vez mais é preciso saber o que
querem as pessoas, ouvi-las, respeitá-las. E saber fazer melhor, mais e diferente".
 
É um livro, de certo modo interessante, sobretudo, para quem se preocupa com o papel e a
importância das autarquias na vida das comunidades locais. Isto é, com as políticas de
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desenvolvimento e sua implementação nos concelhos.
 
Quanto ao conceito de "planeamento", define-se no livro: "Planeamento não é (.) um exercício de
técnica neutra: ela é moldada por valores que devem ser explicitados e o planeamento, em si, está
fundamentalmente preocupado em fazer julgamentos éticos". (op.cit., 28)
 
Acerca do conceito de cidade sustentável e inclusiva, lemos: " Uma cidade inclusiva protege os direitos
dos cidadãos e da liberdade, e promove a participação social e política que contribui para a relevante e
democrática tomada de decisão, (.), assim como, "promove o desenvolvimento económico por meio
da igualdade de oportunidades para negócios e acesso ao emprego"(op.cit. 29).
 
Num outro livro, "Ser Autarca, Missão e Desafio", fruto de trabalho de prestigiados especialistas em
colaboração com a Universidade Técnica de Lisboa e a SaeR, os autores defendem que o "autarca
exerce um poder político", mas que "Este poder não pode ser confundido, e muito menos subordinado,
a opiniões e pareceres técnicos ou administrativos." (2013: 16).
 
Mais à frente, lemos " O autarca trata dos casos particulares com uma grande disponibilidade para
ouvir, para compreender e procurar na lei, nos meandros da burocracia e no espaço do seu poder
discricionário, uma solução sensível à dimensão humana e colectiva das questões. (2013:18).
 
Alertam os autores, que se não deve "reduzir e confundir a administração municipal (.) com um
modelo de uma empresa privada (.) Está-se perante instituições estruturalmente diferentes, com
objectivos e enquadramentos que não são comparáveis. (pag.36).
 
Municípios há, em que os seus executivos mais não são que um "departamento de obras",
sobrepondo-se aos existentes, estando os vereadores no papel de simples "tarefeiros", sem tempo
para reflectirem e pensarem. Ocupam o lugar de "grandes empreiteiros", perdem-se nos labirintos dos
"passeios e rotundas" e esquecem-se que são políticos. É importantíssimo saberem gerir os dinheiros
públicos com transparência das contas e rigor. Mas, falham, muitas vezes, na distribuição política e na
partilha de opiniões. Não ouvem. Não dialogam e não aceitam críticas. Discriminam por influências.
 
"A autarquia não é uma força de domínio mas, em certa medida e sempre que necessário, afirma-se
como um contrapoder que acautela eventuais abusos do poder do Estado ou das empresas sobre os
interesses e direitos das populações locais (.) É, assim, um órgão de defesa e salvaguarda de
equilíbrios e de justiça social". (2013:35).
 
Esta justiça social, esta igualdade de tratamento é muitas vezes deformada pelos dirigentes políticos,
pois, "deve dizer-se que as estruturas do Poder Local são um bom refúgio de emprego para muitos
milhares de membros e simpatizantes dos partidos políticos" (António Eloy/Tomaz Albuquerque, in "O
Clientelismo, Doença infantil da Democracia", 2015:87).
 
Um município de sucesso será, sobretudo, aquele que tenha por princípio um sentimento de gratidão e
respeito pelo munícipe, gerando, então, uma harmonia entre os seus projectos e os anseios da
comunidade. Construir-se-á a principal riqueza: A dos valores da dignidade humana. E, se a esta
vertente sociológica e moral aliarmos o surgimento de mais emprego, teremos certamente a alegria
em vivermos numa sociedade coesa e edificante.
 
Termino com este "grande princípio republicano, de que o povo terá virtude e inteligência para
seleccionar homens de virtude e sabedoria. (.) Se não há, estamos numa desgraçada situação. (.) Se
houver virtude e inteligência suficientes na comunidade será exercida na selecção desses homens; de
modo que não dependemos da sua virtude ou depositamos a nossa confiança nos governantes, mas
sim nas pessoas que haverão de escolhê-los"(Gertrude Himmelfarb, in "Os Caminhos Para a
Modernidade, Os iluminismos Britânico, Francês e Americano", 2015:218)
 
- Segunda-feira, 26 Junho 2017 -
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Tão importante comoa
concretizaçãodeprojetos
inovadoresporpartedos

municípios éa comunicaçãoe
divulgaçãodessesprojetos como
exemplosdeboaspráticas.
É fundamental dara conheceraos
cidadãos asboaspráticasmunici-
pais queacontecemnopaís.
Assim, gostaria dedivulgaruma
publicação recenteelaborada
porduasdezenasdeacadémicos
e investigadoresdeuniversidades,
politécnicos eescolas degestão
eque tempor título: “Sucess Full -
Casosde sucessonosmunicípios
portugueses”, queapresenta
13 casosde sucessocomorigem
emdiversosmunicípios. Este éo
primeirovolumedeumacoleção
quecoloca emdestaqueexpe-
riências bem-sucedidasdegestão
municipal. Lamego,Mangualde,
Maia, Paredes,Melgaço, Vila do
Condee, naturalmente, VilaNova
deGaia, entreoutras câmaras,
veemassimpublicados, perante
oolhardograndepúblico, proje-
tos direcionadospara odesenvol-
vimento sociocultural e económi-
codos seus concelhos. Esta publi-
caçãoaborda temáticas tãodiver-
sas comoo turismoepatrimónio,
a gastronomia evinhos, a atração
epromoçãodo investimento, as
políticas culturais edeeducação
oua sustentabilidade.Osprojetos
selecionados sãodiferenciadores
ecapazesdeafirmarasmarcas
de território. Umdessesprojetos
que foi selecionadopela sua capa-
cidadedediferenciaçãoepelos
resultadospositivos na área da
educação foi oGaiaAprende+
eoGaiaAprende+ (I), ambos
programasqueconstroemuma
imagemdeGaia comoumacida-
deamigadas crianças. Falaras-
simdeumprojetoqueéumclaro
investimentoporpartedeste
executivo sópodedeixar-nos
a todos, gaienses enãosó, cheios
deorgulhoumavezquese trata
deumprogramaque tocade
pertomais de4000alunose
quemobiliza uma rededemais
deumadezenade instituições
da economia social.

Asboas
práticas
municipais

OPINIÃO

EDUARDOVÍTORRODRIGUES
Presidente da Câmara
de V. N. Gaia
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Projecto Biblioteca para Avós 
aproximou seniores da literatura
MANGUALDE O projecto Bi-
blioteca para Avós terminou
mais um ciclo de visitas e o
momento foi assinalado com
uma tarde festiva na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde. A festa reuniu
os utentes das instituições que
durante o ano acolheram o
projecto.

O projecto é uma iniciativa
da Câmara Municipal de Man-
gualde e visa aproximar os se-
niores do concelho aos livros
e à cultura, promovendo visi-
tas da Biblioteca Municipal a
lares e centros de dia.

O fim do ciclo de visitas foi
celebrado com uma tarde cul-
tural no auditório da Biblioteca
e, entre as actuações, desta-
cam-se o espectáculo de ma-
gia protagonizado pelos cola-
boradores da Câmara Munici-

pal, João Tomás e Roberto Fer-
reira, uma exibição de dança
dos alunos do jardim-de-in-
fância S. Julião e uma drama-
tização cheia de humor prepa-
rada pela equipa da Biblioteca
Municipal alusiva ao 20.º ani-

versário Biblioteca. 
O encerramento do projecto

foi ainda assinalado com a pu-
blicação de uma compilação
dos testemunhos dos utentes
cujo dia-a-dia ficou mais rico
com estas visitas.

O projecto Biblioteca Para
Avós surgiu no âmbito do
Plano de Acção 2011 da Rede
Social, promovido pela Câ-
mara Municipal de Mangualde
e é levado a cabo pela Biblio-
teca Municipal. O próximo ci-
clo, correspondente ao ano
lectivo de 2017/2018, arranca
em Setembro. |

Seniores tiveram uma tarde animada na Biblioteca
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A Azuribike Mangualde Team,
com apoio da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, promove
este sábado a “Urban Race 3”,
uma corrida de BTT que pro-
mete animar o final de tarde
e início de noite nas ruas da
cidade mangualdense. 

A prova tem início às 17h00
e tempo previsto de três horas
para ser concluída, contando
com mais de 150 'participan-
tes, masculinos e femininos,
distribuídos pelos escalões de
Elites, Master 30, Master 40 e
Master 50, além de provas
por equipas com 2 ou 3 ele-
mentos (masculino, feminino
e/ou mistos). |

“Urban Race 3” este 
sábado em Mangualde
BTT
Urban Race 3
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Mangualde - DUAS CENTENAS DE CRIANÇAS MERGULHARAM NO FESTIVAL DE VERÃO
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Nas Piscinas Municipais de Mangualde
 
DUAS CENTENAS DE CRIANÇAS MERGULHARAM NO FESTIVAL DE VERÃO
 
ENCERRAMENTO DA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/17
 
Dia 25 de junho, duas centenas de crianças juntaram-se nas Piscinas Municipais de Mangualde para
assinalar o encerramento da época desportiva 2016/17. O já habitual Festival de Verão das Piscinas
Municipais, contou com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim
Patrício.
 
Este momento, de convívio e de festa, contou com a participação de nadadores dos níveis de iniciação,
aprendizagem, aperfeiçoamento e competição.
 
Rua Direita
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