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Projeto de quatro milhões instala contentores
subterrâneos em 2017
 a Câmara Municipal de 
Mangualde vai instalar 32 con-
tentores subterrâneos de reco-
lha de lixo subterrâneo em todo 
o concelho. a medida visa subs-
tituir os tradicionais conten-
tores de resíduos urbanos por 
recipientes com capacidade três 
vezes maior e com melhorias 
ambientais reconhecidas. 
 O projeto representa um in-
vestimento global de cerca de 
quatro milhões comparticipa-
dos em 85% por fundos comu-
nitários através de um projeto 
da associação de Municípios da 
Região do Planalto Beirão, para 
os 19 municípios da região. À 
autarquia cabe um investimento 

de cerca de um milhão de euros.
 Para o presidente da Câmara 
de Mangualde, João azevedo, o 
investimento, que “representa 
um melhoramento do ambien-
te, da paisagem urbana e da 
higiene em todo o processo de 
depósito e recolha de resíduos”. 
O projeto prevê a sua execução 
ao longo de dois anos, em 2017 
e 2018.
 Cada uma das 32 ilhas eco-
lógicas terá quatro pontos de re-
colha: papel, vidro, plástico/em-
balagens e resíduos domésticos 
indiferenciados. À superfície se-
rão colocados discretos marcos 
de deposição e estes assentarão 
numa tampa com acabamento 

coincidente com a área envol-
vente. no interior de uma cuba 
de betão pré-fabricada será co-
locado um contentor de grande 
capacidade adaptado a qualquer 
tipo de camião de recolha para 
resíduos. 
 “estes contentores trazem 
claras vantagens ambientais a 
Mangualde. desde logo porque 
a paisagem fica mais agradável, 
uma vez que estão no subsolo e 
detêm uma capacidade três ve-
zes maior do que os contentores 
tradicionais, e uma melhoria de 
higiene em todo o processo, pois 
os resíduos não ficam acessíveis 
a animais e a demais invasões”, 
explicou o autarca.
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Mangualde
Batalhão de 600 militares realiza treino militar no concelho

 Mangualde recebe até à pró-
xima quarta-feira, 30 de novem-
bro o ‘exercício MaRTe 16’ um 
treino militar composto por cer-
ca de 600 militares e 140 viatu-
ras com vista à manutenção das 
suas qualificações para respon-

der a um cenário de guerra.
 Response Force 2016 (2BI-
MecRodas/nRF2016) materiali-
za-se na execução de uma ope-
ração ofensiva e posteriormente 
uma operação de estabilização. 
O 2BIMecRodas/nRF2016 en-

contra-se em fase de pronti-
dão para projeção em sete dias, 
como contributo de Portugal 
para a Força de alta Prontidão 
da naTO durante o ano de 
2016, em resposta à implemen-
tação do Readiness action Plan 
da aliança atlântica. O Tenente 
Coronel Pedro Barreiro revelou 
na apresentação do exercício 
que o Batalhão é neste momen-
to a unidade do exército “com 
maior prontidão” ao integrar “a 
força de resposta imediata da 
naTO” designada MRS naTO 
Response Force.
 no terreno estão cerca de 
550 militares do Regimento de 
Infantaria 14 de Viseu (RI14) e 
de duas sub unidades do RI13 
de Vila Real (Companhia de 
atiradores e uma Companhia 
de apoio a Combate) apoiados 
por 130 viaturas. O destaque vai 

para as viaturas PanduR, as 
Viaturas Táticas ligeiras, Mé-
dias e Pesadas, entre outras.
 desde a passada terça-feira 
que os militares se encontram 
a participar no treino, que de-
corre em locais como o quartel 
dos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde – local onde se en-
contra a base do comando - , 
em Tibaldinho na Freguesia de 
alcafache, no campo da feira 
quinzenal (junto à praia artifi-
cial), na zona da Cunha Baixa  e 
na união de Freguesias de Tava-
res, na aldeia de Corvaceira e no 
Monte do Bom Sucesso.
 do programa de sete dias de 
exercício constam momentos 
como a implementação de uma 
zona de reunião em Tibaldinho, 
difusões de planos de ordem e 
planos de contingência e movi-
mentos de ocupação. na próxi-

ma sexta-feira e no sábado, vai 
realizar-se um campo de refu-
giados que terá a colaboração do 
agrupamento de escolas. O exer-
cício termina no centro da cida-
de de Mangualde, com um des-
file motorizado, na quarta-feira, 
dia 30. em paralelo, o átrio da 
Câmara de Mangualde vai aco-
lher uma exposição militar e no 
largo dr. Couto uma exposição 
de viaturas Pandur e TMMe.
 “esta iniciativa vem dar no-
toriedade ao concelho de Man-
gualde, à região e vem demons-
trar aquilo que o exército tem 
de bom, aquilo que representa 
para a sociedade civil e, prin-
cipalmente, fazer um espelho 
daquilo que são os movimentos 
permanentes das forças arma-
das”, comentou o presidente da 
Câmara de Mangualde, João 
azevedo.

‘ExERcícIO MARTE 16’ TRADUz-SE NUM TREINO PARA
OPERAçãO OfENSIVA E DE ESTABIlIzAçãO
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MANGUALDE
Batalhão de 
600 militares 
realiza
treino militar 
no concelho
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 CARTAZ
 ExposiçõEs 
 Viseu 
 Museu Nacional Grão Vasco: ‘Além de Grão Vas-
co – do Douro ao Mondego: a Pintura e o Renasci-
mento e a Contra-Reforma’, até 5 de março de 2017; 
‘100 Anos do Museu Nacional Grão Vasco 1916-2016; 
‘Cidades invisíveis’, de Maria Barros Abreu; ‘Revisitar’, 
de Leonor Barata e Patrícia Portela; Casa das Memó-
rias: ‘Memórias de engrácia Carrilho’; Museu Almei-
da Moreira: ‘Viseu, identificação e reconhecimento. 
Da vida citadina à vida rural’, de Duarte Belo; Casa 
da Ribeira: ‘Burel, a Metamorfose’; Quinta da Cruz: 
‘Fernando Lanhas: Fragmentos, algumas obras da Co-
leção de serralves’; Museu da Misericórdia: ‘Recor-
dar, centenário do nascimento do provedor engrácia 
Carrilho’; Teatro Viriato: Foyer, ‘Cartografia(s) (i)
Materiais’ (fotografia), de Carlos Fernandes, até 17 de 
dezembro; FNAC: ‘Os Vampiros’ (banda desenhada), 
de Filipe Melo e Juan Cavia, até 13 de janeiro de 2017; 
Carmo 81: ‘Outro Prisma – Arquitetura Refletida’; 
Restaurante McDonald’s de Viseu (praça paulo Vi): 
inaugurada a primeira mostra de um Ciclo de exposi-
ções, de trabalhos realizados pelos alunos do curso de 
Artes Plásticas de Multimédia, da escola superior de 
educação de Viseu, quinta-feira, dia 24 de novembro, 
às 18h.
 sátãO
 posto de Turismo: ‘exposição de trabalhos Ma-
nuais’, de Lara sousa. 
 tONDeLA
 Museu Terras de Besteiros: ‘exposição de Pintura’, 
de Luiz Morgadinho. 
 CARReGAL DO sAL
 Museu soares de Albergaria: Presépios e santos’ 
(barro grés), de isabel Lacerda; ‘Frente’ (ilustração), de 
Delfim Ruas.

 EVENTos
 Viseu 
 Teatro Viriato (Foyer): New Age New time (dan-
ça): ‘A minha história da Dança’, de Clara AnderMatt, 
24 de novembro, 21h30; ‘Hu(r)mano’, de Marco da 
silva Ferreira, 25 de novembro, 21h30; ‘i was here’, de 
João Fiadeiro, 26 de novembro, 19h;  ‘Glimpse-5 room 
puzzle’, de tânia Carvalho, 27 de novembro, 18h; Au-
ditório do instituto Jesus Maria José: Noite de Fados, 
com o Grupo de Canto e Guitarras do orfeão de Viseu, 
sábado, 26 de novembro, às 21h. uma iniciativa da co-
missão de obras e de culto da igreja Madre Rita.
 PeNALVA DO CAsteLO 
 Casa da Ínsua: ‘Queijo serra da estrela à Chef ’, 
sábado, 26 de novembro. sete prestigiados chefes de 
cozinha, três dos quais detentores de estrela Miche-
lin, apresentam as suas interpretações do Queijo serra 
da estrela. um evento gastronómico de excelência no 
qual marcarão presença os vinhos do Dão.
 MANGuALDe
 Biblioteca Municipal: Nona edição de ‘sextas de 
Lua’, sexta-feira, 25 de novembro, 21h. A edição do 
projeto assinala o 19º aniversário da Biblioteca Muni-
cipal Dr. Alexandre Alves com o o concerto Guitar-
drums, no auditório, e o brinde festivo de aniversário.
 s. PeDRO DO suL
 salão Nobre dos paços do Concelho: entrega do 
prémio ‘um Aplauso para a Formação e para o Co-
nhecimento’ pelos filhos de Margarida e Jaime Gra-
lheiro, 25 de novembro, 18h30.
 tONDeLA
 Galeria de Exposições do Mercado Velho: inau-
guração da nova edição da ‘um Presente Cheio de Na-
tal”, sexta-feira, dia 25 de novembro, 18h30. A mostra 
vai estar de portas abertas até dia 23 de dezembro.

 CiNEMA NÓs
 25 DE NoV. A 01 DE DEZEMBRo

 - Noite de Amadores: Forum Viseu: 14h30, 16h50, 
19h20, 21h50, 00h25 (6.ª e sábado).
 - A Rapariga no Comboio: Forum Viseu: 13h50, 
16h30, 19h10, 21h40, 00h20 (6.ª e sábado).
 - Monstros Fantásticos e onde encontrá-los: Forum 
Viseu: 14h00, 17h00, 21h10, 00h10 (6.ª e sábado).
 - Inferno: Forum Viseu: 13h10, 15h50, 18h30, 
21h30, 00h15 (6.ª e sábado).
 - Trolls: Forum Viseu: 14h20, 16h40, 18h50.
 - Café Society: Forum Viseu: 21h20, 00h00 (6.ª e 
sábado).
 - Vaiana: Forum Viseu: 13h20, 16h00, 18h40, 
21h15, 23h50 (6.ª e sábado).
 - Monstros Fantásticos e onde encontrá-los (2D): pa-
lácio do Gelo: 12h40, 15h40, 18h40, 21h40, 23h45 (6.ª 
e sábado). 
 - Doutor Estranho: palácio do Gelo: 13h00, 15h50, 
18h30, 21h10, 23h55 (6.ª e sábado).
 - The Accountant - Acerto de Contas: palácio do 
Gelo: 14h20, 17h15, 20h50, 00h40 (6.ª e sábado).
 - O Primeiro Encontro: palácio do Gelo: 13h15, 
16h00, 21h30, 00h30 (6.ª e sábado).
 - O Herois de Hacksaw Ridge: palácio do Gelo: 
14h00, 17h30, 21h10, 00h15 (6.ª e sábado).
 - Trolls VP: palácio do Gelo: 11h00 (só dom.) 
13h50, 16h20, 19h00.
 - Jack Reacher 2: Nunca voltes atrás: palácio do 
Gelo: 18h50.
 - Doutor Estranho: palácio do Gelo: 21h20, 00h00 
(6.ª e sábado).
 - Vaiana VP (2D) e (3D): palácio do Gelo: 12h50, 
15h30, 18h10, 20h50, 23h30 (6.ª e sábado) e 10h40 (só 
dom).
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Biblioteca 

Dr. Alexandre Alves 

comemora 

aniversário 

O 192 aniversário da Bib-

lioteca Municipal Dr. Alexandre 

Alves, em Mangualde, será assi-

nalado, amanhã, 25 de novem-

bro, pelas 21h00, com a edição do 

projeto «Sextas da lua». A 

efeméride conta com dois mo-

mentos chave: o concerto Gui-

tardrums, no auditório, e o brinde 

festivo de aniversário, num ambi-

ente de café concerto onde se 

vão recordar as músicas da dé-

cada de abertura da Biblioteca 

Municipal. 
Guitardrums, de Vila Franca 

de )(ira é uma orquestra consti-

tuída por guitarras que conseguiu 

trazer a público um novo e ino-

vador som acústico, uma vez que 

ritmos, baixo, percussão e melo-

dia são feitos nas respetivas gui-

tarras. 
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Daniel Bessa 

em Mangualde 

Daniel Bessa estará em 

Mangualde, no próximo dia 

30 de novembro, para falar de 

«Portugal e o Futuro». O 

economista aceitou o convite 

da presidente da Assembleia 

Municipal de Mangualde, 

Leonor Pais, e do presidente 

da Câmara Municipal de Man-

gualde, João Azevedo, para 

proferir uma conferência que 

fale um pouco dos nossos 

dias, a atualidade, e daquilo 

que se perspetiva para o fu-

turo.O encontro está marcado 

para as 21h00 no auditório da 

Câmára. A entrada é gratuita, 

mas a confirmação de pre-

sença é obrigatória até ao dia 

28 de novembro. 
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Lâmpadas LED iluminam Mangualde 

A Câmara Municipal de Man-

gualde estabeleceu um acordo 

com a EDP Distribuição para a sub-

stituição das lâmpadas de mer-

cúrio, utilizadas na iluminação 

pública de algumas freguesias do 

concelho, por lâmpadas de tec-

nologia LED. Na formalização do 

acordo marcaram presença o pres-

idente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo, o 

vereador da autarquia, João Lopes, 

e os engenheiros da EDP, Garcia 

Mendes e Carlos Peres. 

Este acordo, sem custo para o 

município, permite uma poupança  

de 50% no consumo de energia 

nos referidos postes, além de per-

mitir economizar em gastos com 

manutenção. Até ao final do ano 

vão ser substituídas 300 luminárias 

no concelho. As lâmpadas de mer-

cúrio contêm metais pesados prej-

udiciais para o meio ambiente. O 

LED não possui esses metais e pos-

sui uma alta durabilidade que per-

mite diminuir a quantidade de lixo 

produzido. Ao consumir menos en-

ergia, diminui ainda drasticamente 

a quantidade de CO2 emitida na 

atmosfera. 
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UM MILHÃO PARA CONTENTORES 
SUBTERRÂNEOS EM MANGUALDE 

A Câmara Municipal dc 
Mangualde vai investir cerca de 
um milhão dc euros, montante 
comparticipado em 85 por 
cento, na instalação de con-
tentores subterrâneos para a 
recolha de resíduos urbanos. 
Este investimento, que repre-
senta um melhoramento do am-
biente, da paisagem urbana, e da 
higiene em todo o processo, 
insere-se um projeto da Asso-
ciação de Municípios da Região 
do Planalto Beirão, para os 19 
municípios da região num in-
vestimento global de cerca dc  

quatro milhões de euros. 

Serão colocadas 32 ilhas 
ecológicas em Mangualde, 
sendo que cada uma delas terá 
quatro pontos de recolha: papel, 
vidro, plástico/embalagens e 
resíduos domésticos indiferen-
ciados. Este projeto prevê a sua 
execução ao longo de dois anos. 
em 2017 e 2018. A superfície 
serão colocados discretos mar-
cos de deposição e estes assen-
tarão numa tampa com acaba-
mento coincidente com a área 
envolvente. No interior de uma 
cuba de betão pré-fabricada será  

colocado um contentor de gran-
de capacidade adaptado a qual-
quer tipo de camião de recolha 
para.resíduos. Estes contentores 
trazem claras vantagens ambi-
entais a Mangualde. "Desde lo-
go porque a paisagem fica mais 
agradável, uma vez que os 
contentores estão no subsolo e 
detém uma capacidade três 
vezes maior do que os conten-
tores tradicionais, e uma melho-
ria de higiene em todo o pro-
cesso. pois os resíduos não fi-
cam acessíveis a animais e a de-

mais invasões". 

SUBSTITUIÇÃO DE 
422 CONTENTORES 
CUSTA 
100 MIL EUROS 
EM VISEU 

Ao abrigo do contrato ce 
lebrado entre o Município de 
Viseu e a Associação Planalto 
Beirão, o concelho de Viseu está 

neste momento a receber 422 
novos contentores de depósito 
de lixo doméstico. A renovação 
e modernização destes conten-
tores representa um investimen-
to de perto de 100 mil euros. 

Esta megaoperação permite 
retirar das ruas todos os velhos 
contentores de lixo metálicos. 
As 25 freguesias encontram-se 
abrangidas por esta iniciativa 
que visa melhorar, assim, as 
condições dc uso, conforto e 
eficiência no depósito e recolha 
de resíduos domésticos. 

Para o Presidente da Câ-
mara, Alineida Henriques, este 
investimento é "mais um passo 
dado na defesa da qualidade 
ambiental do concelho e da 
qualidade de vida da cidade-
jardim". 

As freguesias à data com 
mais contentores metálicos são 
as principais beneficiadas. Des-
tacam-se na lista Campo, Faíl e 
Vila Chã de Sá. São João de 
Lourosa. Cavernães, Mundão, 
Boa Aldeia, Fanninhão e Tor-

redeita e Orgens. 
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MANGUALDE SUBSTITUI LÂMPADAS 
DE MERCÚRIO POR LÂMPADAS LED 

A Câmara Municipal de 
Mangualde estabeleceu um 
acordo com a EDP Distribuição 
para a substituição das lâmpadas 
de mercúrio, utilizadas na 
iluminação pública de algumas 
freguesias do concelho, por 
lâmpadas de tecnologia LEI). 
ela formalização do acordo 
marcaram presença o presidente 
da Câmara Municipal de Man-
gualde, loão Azevedo, o verea-
dor da autarquia, João Lopes, e 
os engenheiros da EDP, Garcia 
Mendes e Carlos Peres. 

Este acordo, sem custo para 
o município, permite uma pou-
pança de 50% no consumo de 
energia nos referidos postes. 
além de permitir economizar em 
gastos com manutenção. Até ao 
final do ano vão ser substituirias  

300 luminárias no concelho. As 
lâmpadas de mercúrio contêm 
metais pesados prejudiciais para 
o meio ambiente. O LEI) não 
possui esses metais e possui uma 
alta durabilidade que permite 
diminuir a quantidade de lixo 
produzido. Ao consumir menos 
energia. diminui ainda drastica-
mente a quantidade de CO2 
emitida na atmosfera. 

Preocupada com as questões 
ambientais e económicas, a 
autarquia mangualdense conti-
nua atenta à renovação do par-
que de iluminação pública. Re-
corde-se que o trabalho elabo-
rado no reequilíbrio das contas 
públicas, permitiu a relígação da 
iluminação pública durante a 
noite. Esta relittação teve o seu 
início no dia 3 de agosto. 
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“Se não existisse em Mangual-
de, o concelho não tinha tanta pu-
jança industrial, porque empregou 
muita gente, desenvolveu económi-
ca e socialmente o concelho, mas 
também atraiu muito investimento 
privado que produziu mais empre-
gos”, referiu à agência Lusa o pre-
sidente da Câmara de Mangualde, 
João Azevedo.

A decisão de criar uma fábrica 
em Mangualde foi tomada em se-
tembro de 1962, em Paris. A produ-
ção começou em fevereiro de 1964, 
tendo o carismático 2CV sido o pri-
meiro veículo aí construído.

Elísio Oliveira trabalha há preci-
samente 30 anos na PSA de Man-
gualde e não tem dúvidas de que, 
neste período, este centro de produ-
ção foi “o principal motor de desen-
volvimento do concelho”.

Além de ter produzido cerca de 
um milhão de veículos e emprega-
do, em média, mil pessoas, “alcan-
çou a décima posição no ranking na-
cional das empresas exportadoras e 
atingiu níveis de competitividade e 
qualidade de topo no mercado”, re-
fere o diretor da empresa.

“Atraiu várias empresas para 
a região”, realça, acrescentando 
que, devido à sua dimensão e boas 
práticas, “impactou fortemente o 
concelho”.

Segundo Elísio Oliveira, “cente-
nas de milhares de horas de forma-
ção técnica e industrial foram mi-

A PSA - Peugeot Citroën Criou nA CidAde CerCA de mil PoStoS de trAbAlho em 30 AnoS

A PSA - Peugeot Citroën de Mangualde produziu nos últimos 30 anos cerca de um milhão de veículos e teve em média mil 
postos de trabalho, levando a que seja considerada o “coração” do desenvolvimento económico do concelho. Nos últimos 30 
anos, que são também os 30 anos de Mangualde enquanto cidade, a PSA criou emprego e atraiu outras empresas.

O ‘coração’ do desenvolvimento económico de 
Mangualde está em Portugal desde 1964

A decisão de criar uma fábrica em mangualde foi tomada em setembro de 1962, em Paris

nistradas aos seus colaboradores”.
“Transformou sociologicamente 

muita gente do campo em operá-
rios de cultura industrial e propor-
cionou a muitos contacto com fá-
bricas estrangeiras”, refere.

O responsável conta que a PSA 
de Mangualde, além de ter colabo-
rado com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional e com esco-
las profissionais da região através da 
dotação de material e apoios para 
melhorar as condições de formação 
(como carros, motores e caixas de 
velocidade), proporcionou centenas 
de estágios a jovens e “afirmou-se 
como uma instituição com grande 
sentido de responsabilidade social”.

A doação de uma ambulância 
aos Bombeiros Voluntários de Man-
gualde e de duas carrinhas de trans-
porte de deficientes ao Complexo 
Paroquial e Santa Casa da Miseri-
córdia, a instalação de um parque 
infantil no jardim central da cidade e 
a atribuição de apoios financeiros a 
instituições do concelho são alguns 
exemplos.

O presidente da autarquia, João 
Azevedo, reconhece o importante 
papel da PSA não só a nível econó-
mico, mas também da “coesão ter-
ritorial e social” e na criação de íco-
nes para o concelho.

“A Citroën tem aqui dois ícones 
mundiais que representam Man-
gualde: o 2CV e o DS (Boca de 
Sapo)”, frisa, acrescentando que fo-

ram colocadas obras de artes alusi-
vas aos dois modelos em duas ro-
tundas da cidade.

João Azevedo admite que o 
centro de produção “teve momen-
tos bons e momentos maus, houve 
momentos em que teve de terminar 
com alguns processos industriais”, 
o que implicou menos gente na sua 
produção.

“No nosso período fizemos tudo 
para que a Citroën se mantivesse. 
A partir do momento em que per-

cebeu que desenvolvemos proje-
tos de segurança, de aparcamen-
to e de desenvolvimento industrial 
deu-nos sinais claros de que ficaria 
aqui”, frisa.

Elísio Oliveira explica que “os 
anos de maior risco de sobrevivên-
cia foram, e continuarão a ser, os 
anos de fim de ciclo de vida dos 
veículos que estão a ser produzidos 
em cada momento e da consequen-
te mudança de modelo”.

“Os anos de risco verdadei-

ramente letal foram os anos de 
2008/2009, em que, em conse-
quência da crise do ‘subprime’, o 
mercado automóvel europeu caiu 
fortemente de 18 milhões para 13 
milhões de veículos, tendo por con-
sequência uma subutilização gene-
ralizada das fábricas”, refere.

Segundo o responsável, “so-
bravam fábricas” e “foi necessá-
ria muita coragem e determinação 
e um enfoque estratégico asserti-
vo para garantir a continuidade da 
empresa”.

“Nos anos seguintes, marcados 
também pela crise das dívidas so-
beranas, os mercados foram bas-
tante voláteis, tendo a empresa res-
pondido com grande flexibilidade, 
alternando regimes de dois turnos 
e três turnos com as perturbações 
que sempre caracterizam estas si-
tuações”, acrescentou.

A PSA de Mangualde está 
atualmente a trabalhar em dois tur-
nos, “fazendo 220 veículos por dia, 
50.000 por ano, faturando cerca 
de 400 milhões de euros e empre-
gando 750 colaboradores”.

“Tem hoje boas perspetivas de 
futuro, com o ganho do novo mo-
delo a partir de 2018 e o ineren-
te projeto de investimento de cerca 
de 50 milhões de euros para trans-
formação e inovação tecnológica”, 
sublinha.A PSA de mangualde constrói atualmente 220 veículos por dia, 50.000 por ano, faturando cerca de 400 milhões de euros e empregando 750 colaboradores
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Trabalhos de seniores 
em exposição
MANGUALDEA Biblioteca Mu-
nicipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, acolhe até sexta-
feira mais uma exposição do
ateliê ‘Pontos e Encontros’ com
trabalhos elaborados pelos mu-
nícipes com 65 anos ou mais. 

O ateliê de trabalhos manuais
dinamizado por uma voluntária
do Banco Local de Voluntariado
de Mangualde funciona sema-
nalmente na Biblioteca Muni-
cipal e tem como objectivo ocu-
par os tempos livres de seniores
com 65 anos ou mais, contri-
buindo para um envelheci-
mento activo.

A iniciativa é promovida pela

autarquia mangualdense atra-
vés da Rede Social de Man-
gualde e do Banco Local de Vo-
luntariado de Mangualde. A ex-
posição, de entrada livre, pode
ser visitada no horário de fun-
cionamento da Biblioteca Mu-
nicipal. |

Trabalhos em exposição
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HOJE

SESSÃO PARA PME

Penedono
17h00

O Salão Nobre da Câmara
de Penedono recebe uma
sessão de apresentação do
projecto Exportar+, desti-
nado às Pequenas e Médias
Empresas do concelho de
Penedono.

DANIEL BESSA FALA
SOBRE PORTUGAL

Mangualde
21h00

O economista Daniel Bessa
está em Mangualde para
falar sobre 'Portugal e o Fu-
turo'. O encontro acontece
no auditório da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e a en-
trada é gratuita. Daniel Bessa
irá falar sobre a actualidade
e aquilo que se perspectiva
para o futuro para o futuro
do país.

AMANHÃ

GALA DO LICEU 
DE LAMEGO

Teatro Ribeiro 
Conceição
21h30

A Associação dos Antigos
Alunos do Liceu de Lamego
realiza um Sarau de Gala do
Liceu de Lamego, em que
será apresentado um espec-
táculo multidisciplinar. 

PRÓXIMOS DIAS

OFICINA MÚSICO-
-LITERÁRIA

Nelas
Sexta-feira, 18h00

Realiza-se sexta-feira e nos
dias 5, 6, 7 e 9 de Dezembro
uma oficina músico-literária
na Fundação Lapa do Lobo.
Rui Pina será o orientador
des ta iniciativa do colectivo
Orelhas Moucas. As cinco
sessões (uma por dia), de-
correm sempre entre as
18h00 e as 21h00, no auditó-
rio da Fundação.

JANTAR DE NATAL 
DANÇANTE

Santa Comba Dão
Sexta-feira, 20h30

A Sociedade Filarmónia
Lealdade Pinheirense realiza
no restaurante A Lampreia,
no Chamadouro, um Jantar
de Natal Dançante com a ac-
tuação do artista Nuno Fi-
lipe.

EXPOSIÇÃO 
DE PRESÉPIOS

Mortágua
Sexta-feira, 21h00

O Centro de Animação Cul-
tural de Mortágua recebe
uma exposição de presépios
da colecção particular de Fi-
lomena Xavier. As represen-
tações artísticas são oriun-
das de dezenas de países de
quatro continentes, elabora-
dos com materiais diversos
como a lã, o barro e o vidro,
entre outros. Após a aber-
tura da exposição, será apre-
sentada a peça de teatro
‘Imit’arte’, pela Companhia
Papillon.

ACÇÃO DE
VOLUNTARIADO

Vouzela
Sábado, 14h00

A Câmara de Vouzela vai
promover uma acção de vo-
luntariado para controlo de
invasoras e protecção da
floresta autóctone no Monte
da Senhora do Castelo, no
próximo sábado, das 14h00
às 16h00.

DIA DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

Tondela
Sábado, 15h30 e 21h45

Tondela assinala o Dia Inter-
nacional da Pessoa com De-
ficiência com a peça ‘Em Me-
mória ou a Vida Inteira den-
tro de Mim’, do Trigo Limpo
Teatro ACERT, no auditório
da ACERT, pelas 15h30. Se-
gue-se um debate com o ac-
tor Paulo Azevedo. A progra-
mação será repetida no
mesmo local, às 21h45.
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A13Neste Natal ajude a continuar a espalhar sorrisos em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-11-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ae5949c8

 
Como já é habitual, a Câmara Municipal de Mangualde quer continuar a promover sorrisos e por isso
realiza mais uma edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso.". Esta ação de
solidariedade realiza-se de 2 a 16 de dezembro e os brinquedos podem ser entregues no átrio da
Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
 
Sob o lema "Por um sorriso", esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de
entreajuda, que tão bem carateriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais
precisa, tornando o natal de todas as crianças especial.
 
A ação insere-se na Programação de Natal da autarquia  Natal em Mangualde 2016  e todos os
interessados poderão obter mais informações através dos seguintes contactos: 232 619 880 ou [email
protected]
 
29 de Novembro de 2016
 
Redacção
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CONFERÊNCIA Hoje, dia 30 de novembro, pelas 

21.00 horas, decorrerá no auditório do Município 

de Mangualde uma palestra subordinada ao tema 

'Portugal e o Futuro', que terá como orador o antigo 

ministro da Economia, Daniel Bessa. O economista  

aceitou o convite dos presidentes da Câmara e As-

sembleia Municipal de Mangualde - João Azevedo 

e Leonor Pais, respetivamente - para "proferir uma 

conferência que fale um pouco dos nossos dias e 

também daquilo que se perspetiva para o futuro". 
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VIDA POLÍTICA 

"Estamos aqui porque queremos e acreditamos que vocês acreditam em nós 
para continuar a construir Góis e a desenvolver este nosso concelho" 

No passado domingo, e perante 
as mais de 450 pessoas que 
participaram no almoço de 
apoio à sua recandidatura 
às eleições autárquicas de 
2017, a dr.a Maria de Lurdes 
Castanheira deixou a certeza 
de que "estamos aqui porque 
queremos e acreditamos que 
vocês acreditam em nós para 
continuar a construir Góis 
e a desenvolver este nosso 
concelho". 

E perante todas estas pessoas, de 
entre as quais João Azevedo, em re-
presentação da comissão nacional e do 
secretário geral do Partido Socialista 
(e ainda presidente da Câmara de Man-
gualde); Pedro Coimbra, presidente da 
Federação Distrital; Isabel Cruz, presi-
dente das Mulheres Socialistas, repre-
sentantes de comissões políticas conce-
lhias socialistas e autarcas socialistas do 
concelho e vizinhos e amigos, familiares 
e Manuel Miraz Fanqueira, alcaide de 
Groso, na Galiza (Espanha) e geminado 
com Góis, Lurdes Castanheira disse que 
"vou daqui muito reconfortada". Não só 
pela presença de tantas pessoas, mas 
também pelas palavras de exaltação e 
apreço que lhe foram dirigidas, primei-
ro por Paulo Silva, da comissão organi-
zadora do almoço, "o que nos mobilizou 
foi a certeza do trabalho feito", o cum-
primento das promessas e, por esse fac- 

Maria de Lurdes Castanheira, no uso da palavra, no almoço de apoio à sua recandidatura 
às eleições autárquicas de 2017 

to, "estamos a apelar para que se candi-
date novamente", deixando a certeza de 
que "Maria de Lurdes Castanheira pode 
contar connosco. É a candidata certa 
para Góis e para os goienses". "Mulher 
corajosa e resiliente, Góis continua a 
precisar de si". 

Em nome da Juventude Socialista 
de Góis, Ricardo Ventura não deixou 
de agradecer também a Maria de Lur-
des Castanheira todo o trabalho reali-
zado nos últimos anos em prol de Góis 
e, mesmo apesar das dificuldades, so-
bretudo pela não aprovação do Orça-
mento "com consequências graves para 
a gestão do Município e dos goienses", 
o executivo camarário não deixou de 
lutar e de meter mãos à obra, com vi-
síveis resultados, sobretudo no apoio à 
família e consequente fixação das pes-
soas, pelo que, como acentuou, "pode-
mos olhar o futuro com confiança", dei-
xando a certeza à candidata que "pode 
contar sempre com o meu apoio". 

Para apoiar e trazer o seu abraço 
amigo, Manuel Miraz Fanqueira des-
locou-se propositadamente de Oroso 
para entregar uma prenda, uns sapatos 
característicos do seu Município, para 
e como referiu, "ajudar na caminhada 
rumo à vitória de Lurdes Castanhei-
ra". E porque se sente "um goiense" 
e "mais orgulho de Góis (...) que está 
sempre no meu coração" considerou, a 
terminar, que "tendes uma grande pre-
sidente da Câmara". 

"Estou aqui a reafirmar o meu 
empenho pessoal e política na re-
candidatura de Lurdes Castanheira à 
presidência da Câmara Municipal de 
Góis", disse Pedro Coimbra, que des-
tacou ainda o seu papel, importante,  

o empenho e dedicação "desta autarca 
de excelência" ao concelho, "que hon-
ra os seus compromissos e ao qual dá 
o seu melhor" e que, por isso e como 
considerou, "merece o apoio do Parti-
do Socialista e de todos nós". E depois 
de breves referências (e criticas) à si-
tuação, política que se vive no seio do 
executivo municipal, "o que se vive em 
Góis não é bonito", deixou palavras de 
agradecimento a todos aqueles que se 
empenharam e empenham ao serviço 
dos órgãos autárquicos, terminando por 
referir que "este almoço é motivador 
para os tempos que aí vêem" e, pelo 
trabalho feito, "há bom motivo para em 
2017 renovarmos a vitória do Partido 
Socialista e elegermos como presidente 
da Câmara a Lurdes Castanheira". 

Breves palavras de apreço e de 
apoio de Jaime Garcia, reconhecen-
do que Maria de Lurdes Castanheira 
exerce com total interesse, dedicação e 
empenho o cargo de presidente da Câ-
mara Municipal, pondo acima de tudo 
os interesses do concelho, para depois 
João Azevedo dizer que "tu és a candi-
data de António Costa e do Partido So-
cialista", para a qual teve também pala-
vras de apoio e incentivo, exaltou a sua 
competência, apontou como exemplo, 
referindo que "se faz o que faz sem o 
Orçamento aprovado, o que fará quan-
do o tiver aprovado?", terminando por 
acentuar que "está na altura de todos 
darmos as mãos para mais uma grande 
vitória para o Partido Socialista". 

A família de Maria de Lurdes Casta-
nheira também quis deixar o seu teste-
munho, sentido, "como irmã é uma ami-
ga incondicional" e que mais uma vez, 
"contra tudo e contra todos, irá vencer 
a Câmara Municipal de Góis", para de-
pois a candidata deixar os seus agrade-
cimentos e, dirigindo-se aos goienses, 
pediu-lhes "humildemente que nos 
ajudem ao longo destes dez meses. Nós 
não terminámos o mandato, nós ainda 
estamos a dez meses de concluir o man-
dato autárquico", e depois nas próxi-
mas eleições autárquicas para "nos aju-
darem a levar os nossos projectos para 
a frente, a ajudarem para que Góis seja 
um concelho cada vez mais moderno, 
mais desenvolvido, um concelho onde 
vale a pena viver". 

Considerando que "este dia 27 de 
Novembro é o início de uma nova ca-
minhada, é o início de um novo per-
curso", Maria de Lurdes Castanheira, 
disse depois que "somos pessoas que 
defendemos Góis e os goienses", con-
trariamente a alguns que "ousam dizer 
que se interessam por Góis, que defen-
dem os superiores interesses do conce-
lho e não é verdade, porque a prática, 
a atitude, o comportamento está à vis-
ta" e porque "não podemos estarmos 
sistematicamente reféns de caprichos, 
reféns de vontades, Góis não pode es-
tar refém de nada, tem de estar refém 
de pessoas que se entregam, que gos-
tam de Góis e dos goienses", terminan-
do por manifestar a sua disponibilida-
de para continuar "ainda um percurso 
que gostávamos de percorrer, com o 
vosso apoio, com o vosso empenho e 
no final do terceiro mandato podermos 
sair de cabeça erguida e dizer ao povo 
de Góis que saímos de ffiissão cumpri-
da". 
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VIDA POLÍTICA 

Almoço de apoio à recandidatura 
da dr.' Maria de Lurdes 
Castanheira à Câmara de Góis 

PÁGINA 17 
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Depois de meses de troca 
de acusações e críticas, o PS da 
Guarda foi finalmente a con-
gresso e saiu aparentemente 
apaziguado e unido. No sábado, 
em Celorico da Beira, António 
Saraiva foi confirmado presi-
dente da Federação e Eduardo 
Brito, o seu principal oponente, 
vai presidir à Comissão Política 
Distrital (CPD).

O histórico militante de 
Seia liderou a única lista que foi 
a votos fruto da convergência 
alcançada entre as duas ten-
dências que têm protagonizado 
os últimos meses da vida do PS 
guardense e que no congresso 
decidiram conciliar as respeti-
vas moções. Do mal o menos, a 
nova CPD foi eleita com 72 votos 
a favor, 73 brancos e cinco nulos, 
tendo votado 150 delegados. 
Este resultado foi desvaloriz-
ado por António Saraiva, para 
quem esta expressiva votação 
em branco «não marca uma 
posição», nem tem significado. 
«Foram eleitas as comissões e os 
membros de todos os socialistas 
do distrito da Guarda», sublinha 
o líder socialista, acrescentando 
que no rescaldo do «processo 
conturbado» vivido no passado 
recente «não há vencidos nem 
derrotados». Para António Sa-
raiva, «todos percebemos que 
tínhamos um objetivo e um 
caminho únicos, pelo que espero 

António Saraiva 
e Eduardo Brito 
em sintonia
Congresso de Celorico da Beira confirmou António Saraiva como 
presidente da Federação e elegeu Eduardo Brito para a liderança 
da Comissão Política Distrital

«Espero sair deste congresso como presidente de todos os socialistas 
da Guarda», declarou António Saraiva no final da sessão

CPD será «o centro do debate»
O ex-candidato à presidência da Federação, que desistiu 

poucos dias antes das eleições de março, garantiu também que 
a sua eleição para a CPD não vai significar que o PS guardense vá 
ter uma «liderança bicéfala». Contudo, acredita que esse órgão 
vai ser «o centro do debate político no PS e obviamente que o 
presidente da Federação saberá retirar desse debate a força e 
os argumentos para também se afirmar». Daqui para a frente, 
Eduardo Brito promete que não será «bloqueio» nem haverá «res-
sentimentos»: «Tenho experiência política e sempre tratei bem 
os meus adversários políticos quanto mais os meus camaradas, 
desde que os militantes tenham voz e se sintam considerados», 
avisou. Constituída por 51 elementos, a CPD será presidida por 
Eduardo Brito, já a Comissão Federativa de Jurisdição é liderada 
por João Marcolino e a Comissão Económica e Financeira por 
Ricardo Antunes. Presente no congresso, em representação das 
estruturas nacionais, João Azevedo, autarca de Mangualde, deixou 
um recado: «O secretário-geral exige de nós que ganhemos mais 
Câmaras e quer um partido unido, coeso e em paz».

sair deste congresso como pre-
sidente de todos os socialistas 
da Guarda».

Aos jornalistas, o presidente 
da Federação garantiu que o 
PS «está unido e coeso» para 
enfrentar desafios como as au-
tárquicas, além «da defesa do 
distrito e dos seus habitantes, 
empresas e empresários». Na 
sua opinião, o partido tem con-
dições para ser maioritário em 
termos de Câmaras no distrito 
porque «vamos ter bons can-
didatos e as pessoas acreditam 
no PS como sendo o partido que 
melhor defende os interesses 
das populações e da região». Já 

os candidatos vão ser anuncia-
dos até março do próximo ano, 
sendo que na Guarda o cabeça 
de lista deverá ser revelado em 
janeiro. Neste mandato de 15 
meses, António Saraiva também 
pretende «afinar a estrutura in-
terna do partido com uma sede 
disponível e um contacto direto 
no dia-a-dia com os militantes, 
bem como defender e afirmar 
o distrito junto das estruturas 
nacionais e do Governo». 

Por sua vez, Eduardo Brito 
acredita que o PS saiu «muito 
mais reforçado» do congresso 
e do período que mediou desde 
março. «Há pontos de vista di-
ferentes que se mantêm, mas há 
uma estratégia comum porque 
este é um tempo de convergên-
cia e há agora que mobilizar 
esforços para conseguir rever-
ter um conjunto de coisas que 
não estão tão bem», declarou o 
senense no final do congresso. 
Quanto à polémica dos últimos 
meses, o antigo autarca de Seia 
prefere agora dizer que se tratou 
do «momento mais alto do PS da 
Guarda» porque houve «debate, 
confronto de ideias e participa-
ção dos militantes». Contudo, 
Eduardo Brito recordou que «em 
democracia há sempre paz desde 
que se façam as coisas como 
devem ser feitas e com respeito 
uns pelos outros». Uma coisa é 
certa, na sua opinião, «acabou-se 
o monolitismo, todos contam».

LM

 Luis Martins
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PS une Saraiva e Brito
Congresso de Celorico da Beira confirmou António Saraiva como presidente da Federação e elegeu Eduardo Brito para a liderança da Comissão Política Distrital 
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Primeiro-ministro Presidiu às cerimónias de mangualde

Mangualde, Sátão e oliveira de FradeS
Governo inaugura novos quarteis da GNR
que servem uma população de 42 mil habitantes

 o governo esteve em peso 
na passada segunda-feira, em 
três concelhos do distrito de vi-
seu, em que a base da visita foi 
a inauguração de novos equi-
pamentos da guarda nacional 
republicana (gnr): um desta-
camento em Mangualde e dois 
Postos territoriais na área do 
Comando territorial de viseu, 
em oliveira de Frades e Sátão.
 a Mangualde deslocou-se 
o primeiro-ministro, antónio 
Costa, mas também a minis-
tra da administração interna, 
Constança urbano de Sousa, a 
secretária de estado adjunta e 
da administração interna, isa-
bel oneto e o comandante-ge-
ral da gnr, tenente-general 
Silva Couto. neste concelho 
estiveram ainda o ministro da 
economia Manuel Caldeira Ca-
bral, e do secretário de estado 
da indústria, João vasconcelos 

para observar de perto a fábrica 
da PSa Peugeot Citroën.
 o novo Quartel da gnr de 
Mangualde, agora inaugurado, 
representa um investimento de 
cerca de dois milhões de euros, 
tendo sido construído num ter-
reno cedido pela Câmara Mu-
nicipal. o destacamento tem 
um âmbito supramunicipal, 
uma vez que o raio de interven-
ção engloba ainda os concelhos 
de nelas, Penalva do Castelo e 
Sátão. o investimento na obra 
é da responsabilidade da admi-
nistração Central.
 “tudo isto resulta de um 
acreditar e de um compromisso 
de verdade assumido desde iní-
cio. É uma obra de futuro, loca-
lizada estrategicamente junto às 
escolas, aos equipamentos des-
portivos e culturais, no centro 
de Mangualde, reabilitando um 
espaço da cidade que estava su-

baproveitado”, rematou o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João azevedo.
 o primeiro-ministro citou 
um estudo recente que concluiu 
que Portugal é o quinto país 
mais pacífico do mundo, sen-
do este fator de segurança” um 
dos fatores de desenvolvimen-
to” que vai “conferir uma marca 
de destino. Portugal assume-se 
como um dos países mais se-
guros do mundo”, considerou. 
Para antónio Costa “a gnr é 
um elemento vital para o pleno 
desenvolvimento das garantias 
dos cidadãos”.

DistRito com mais
iNvestimeNtos
em iNstalações 

 o périplo pelos três con-
celhos do distrito de viseu a 
inaugurar novos equipamentos 
para a gnr foi todo ele acom-
panhado pela ministra da ad-
ministração interna. Constança 
urbano de Sousa, afirmou que 
viseu foi o distrito que mais 
investimentos registou, nos úl-
timos quatro anos, no que toca 
a instalações e equipamentos da 
gnr.
 “existem quartéis que ainda 
precisam de obras, mas o distri-
to de viseu foi aquele que mais 
investimento teve em quartéis, 
instalações e equipamentos da 
gnr, nomeadamente nos úl-
timos quatro anos”, avançou a 

ministra, admitindo aos jor-
nalistas que no meio de tanto 
equipamento novo o posto ter-
ritorial da gnr de vila nova de 
Paiva é atualmente um dos que 
estão em pior estado no distri-
to, mas encontra-se na lista de 
prioridades do governo.
 na cerimónia de inaugura-
ção do novo posto da gnr de 
Sátão, o presidente da Câmara, 
alexandre vaz, pediu um re-
forço do número de militares 
daquela força policial no con-
celho. a ministra da adminis-
tração interna considerou que 
a gestão dos efetivos “é sempre 
difícil de fazer” e disse acredi-
tar que o concelho possui “um 
efetivo muito razoável”, consti-
tuído por 19 militares, que es-
tão agora numa nova casa que 
custou cerca de 930 mil euros.
 em oliveira de Frades, a 
ministra da administração in-
terna participou também na 
inauguração das obras de re-
modelação do posto territorial 
daquele concelho. o investi-
mento realizado rondou os 400 
mil euros e permitiu “a amplia-
ção geral do edifício e a sua in-
teira remodelação”.
 o Comando territorial de 
viseu avança numa nota à im-
prensa que “o destacamento 
e os Postos territoriais inau-
gurados, reúnem singulares 
condições estruturais e de lo-
calização que permitem au-
mentar, de forma significativa, 

Da parte da manhã, 
o primeiro-ministro 
participou numa visita às 
instalações da PSA Peugeot 
Citroën de Mangualde 
acompanhado do ministro 
da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral, e do 
secretário de Estado da 
Indústria, João Vasconcelos.
Nesta fábrica, dos maiores 
empregadores da região com 
uma história de 54 anos, 
vão ser investidos mais 48 
milhões de euros. O novo 
investimento que o Grupo 
Peugeot-Citroën (PSA) 
quer concretizar até 2018 
permitirá produzir o veículo 
sucessor das carrinhas 
Berlingo e Partner, a que o 
grupo francês dá o nome de 
código K9. 
As suas vendas no mercado 
português arriscam-se, no 
entanto, a ser fortemente 
penalizadas porque deverá 
pagar portagens nas 
autoestradas nacionais na 
Classe 2, devido à altura 
da parte dianteira. A 
preocupação foi avançada 
pelo semanário Expresso 
citando elementos do 
grupo automóvel francês, a 
propósito da visita oficial do 
primeiro-ministro António 
Costa a Mangualde.

a capacidade de apoio da gnr 
aos cidadãos nos concelhos de 
Mangualde, oliveira de Frades 
e Sátão, num total de 566,6 qui-
lómetros quadrados, servindo 
uma população total de mais de 
42 mil habitantes”.
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Novos quartéis 
da GNR de
Mangualde,
Sátão e Oliveira 
de Frades servem 
42 mil Habitantes

// página 08

Página 20



A21

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 7,11 x 32,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67208130 01-12-2016

“O melhor betão do 
desenvolvimento são as 
pessoas”.

Almeida Henriques
Presidente da Câmara de Viseu

“Queria aqui agradecer ao 
senhor primeiro-ministro 
o facto de ter decidido em 
fevereiro a requalificação 
da Linha da Beira Alta. 
Isto representa o futuro de 
Mangualde nas próximas 
décadas. O eixo da ferrovia 
é essencial para aumentar 
a competitividade e 
desta forma atrair novas 
empresas e criar novo 
emprego, colocando 
Mangualde no epicentro do 
interface modal”.

João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“Existem quartéis que 
ainda precisam de obras, 
mas o distrito de Viseu 
foi aquele que mais 
investimento teve em 
quartéis, instalações e 
equipamentos da GNR, 
nomeadamente nos últimos 
quatro anos”.

Constança Urbano de Sousa
Ministra da Administração Interna

“A sociedade portuguesa 
tem um problema, que é o 
envelhecimento”.

Manuel de Lemos
União das Misericórdias Portuguesas

“Os dois filmes [criados nos 
anos 30 do século passado] 
são um reflexo da vida 
social de Viseu no século 
XX”. 

Rodrigo Francisco
Cine Clube de Viseu Página 21
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Y EDIÇÃO DO TRAIL ALDEIAS DO MONDEGO 
Teve lugar no passado dia 19 de novembro a 3' 
edição do Trail Aldeias do Mondego, que este ano, 
superando todas as expectativas, ultrapassou os 300 
atletas. 
No final e feitas todas as observações, tudo decorreu 
dentro da normalidade com reforços de sólidos e 
líquidos durante o percurso e um reforço melhorado 
no final, com uma canja, dadas as previsões de frio 
que havia para esse dia. 
De salientar o acolhimento de Mangualde e a 
interação com os atletas, envolvendo grande parte da 
comunidade. 
A realização como habitual foi da responsabilidade 
do Centro Desportivo Abrunhosense, e contou com 
a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, 
Junta de Freguesia da Cunha Baixa e Junta de 

Freguesia de Santiago de Cassurrães, Junta de 
Freguesia de Abrunhosa Velha e Associação 
recreativa de Casais de Cima. 
A organização agradeceu ainda a todos os patrocínios 
presentes na t-shirt e deixou um agradecimento 
especial ao atleta Armando Teixeira, à GNR de 
Mangualde, à ABV Mangualde, ao Sr. Ricardo Lopes 
da Secção de desporto da CM M e ao Sr. José Vaz do 
Hotel Sra do Castelo. 
O evento era composto por um Trail Longo com 42 
km de distância, um Trail Curto com 21 km e uma 
Caminhada com 10 km de extensão. A partida do 
Trail Longo e Caminhada decorreu junto à Gare de 
autocarros em Mangualde e o Trail Curto teve a sua 
partida em Abrunhosa do Mato. De referir ainda, a 
realização de uma caminhada solidária de 4Km. 
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3' EDIÇÃO TRAIL 
ALDEIAS DO MONDEGO 

EDIÇÃO DESTE ANO ULTRAPASSOU 
OS 300 ATLETAS, MOSTRANDO-SE 
ASSIM UM SUCESSO 

V  P.03 
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MANGUALDENSE FOI CAMPEÃO NACIONAL 
ABSOLUTO DE TRIAL 4X4 
A 6.a e última jornada do Campeonato Nacional de 
Trial 4x4 foi marcante para o mangualdense António 
Henriques (Mister Reboques) que arrecadou o título 
de campeão absoluto de Trial 4x4 2016. A etapa 
realizou-se no passado dia 23 de outubro em Gandra, 
no concelho de Paredes, num dia em que a chuva 
fez as delícias dos amantes da modalidade, mas 
dificultando as provas. João Azevedo, Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos 
Paços do Concelho e deixou palavras de felicitação e 
de incentivo. 
A pontuação a atribuir na classe Absoluto foi 
determinada pela classificação geral final de cada 
etapa nas classes Extreme, Proto e Super Proto, 
sendo que a equipa que conseguiu o maior número 
de voltas em cada prova foi quem mais pontuou 
para o Absoluto. O 'Mister Reboques', acompanhado 
por Marcelo Lopes foi, ao longo das seis etapas do 
campeonato, o piloto que mais pontos somou. Na  

prova de Gandra deu dez voltas ao circuito num Proto 
XS5 e foi assim que conseguiu o segundo melhor 
resultado, suficiente para se sagrar campeão Absoluto 
de Trial 4x4. Em Gandra, a equipa conseguiu o 2° 
lugar na classe de Proto e Absoluto. 
A pista, que encantou as equipas e os espectadores, 
levantou sérias dificuldades às equipas mas fê-las 
lutar pela vitória. 'Foi uma prova multo exigente, muito 
muito dura. Foram três horas intensas, mas valeu a 
pena: considerou António Henriques. A próxima prova 
acontece em março e até lá não vai ficar parado: 'há 
passeios na zona, os chamados passeios turísticos 
que são ótimos para matar as saudades desta paixão', 
disse o mangualdense que participa nestas provas há 
apenas dois anos. 'Se me perguntassem há uns anos 
atrás diria que era impensável, mas o gosto pelo todo-
o-terreno cativou-me. Tenho 51 anos e sou o piloto 
mais velho e com menos tempo'. 
Rui Querido (Tibus Offroad/Ladricolor/STS) foi o  

grande vencedor da jornada de Gandra, tornando-se 
tricampeão nacional da Classe Proto; António Calçada 
(NordHigiene Team) foi o campeão nacional da classe 
Extreme; Manuel Morgado (Jot4x/Trial Cars) venceu 
na classe Promoção; Emanuel Costa (EC 4x4) na 
classe Super Proto; e Luís Carneiro (OffroadProjects/ 
EA Smile/Von), sagrou-se campeão da classe UTV/ 
Buggy. A etapa contou com a participação de 45 
equipas divididas nas classes. 
A gala de entrega de prémios teve lugar no dia 19 de 
novembro. 
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MANGUALDE ACOLHE TREINO DO EXÉRCITO 
O `Exercício MARTE 16' decorreu no concelho de 
Mangualde de 22 e 30 de novembro. Trata-se de um 
treino de meios que possibilita preparar os militares 
para uma resposta mais eficiente em caso de 
intervenção real. 
Na apresentação do exercício, João Azevedo 
salientou o agrado com que o concelho recebe este 
tipo de iniciativas: `o município de Mangualde está 
muito satisfeito com o facto deste exercício ser feito 
cá'. Acrescentando, `as populações celebram de 
forma sincera termos este exercício em Mangualde'. 
O autarca reforçou ainda que 'estamos sempre  

prontos para receber estas iniciativas e agradeceu 
de forma muito especial a escolha. Esta iniciativa 
vem dar notoriedade ao concelho de Mangualde, à 
região e vem demonstrar aquilo que o Exército tem 
de bom, aquilo que representa para a sociedade civil, 
e principalmente fazer um espelho daquilo que são 
os movimentos permanentes das forças armadas'. 
Para finalizar, João Azevedo afirmou 'estes exercícios 
dignificam as forças armadas, o Exército, o território, 
os agentes locais e especialmente Portugal e os 
portugueses. Já demos provas de que estamos 
prontos para vos receber e é um prazer este trabalho 
em conjunto'. 
O Coronel Mário Bastos, aproveitou a sua intervenção 
para agradecer à população de Mangualde o `apoio, 
dedicação e amizade que permitem a realização do 
exercício'. Enfatizando, 'servimos os portugueses com 
todo o gosto e um gosto ainda maior quando somos 
recebidos com esta amizade e disponibilidade'. 
EXERCÍCIO MARTE 16: 600 MILITARES E 141 
VIATURAS 
O exercício levado a cabo pelo 2° Batalhão de 
Infantaria Mecanizado de Rodas/ NATO Response  

Force 2016 (2BIMecRodas/NRF2016) materializa-
se na execução de uma Operação Ofensiva e 
posteriormente uma Operação de Estabilização e foi 
realizado em locais como os Bombeiros Voluntários 
de Mangualde, em Tibaldinho na Freguesia de 
Alcafache, no campo da feira quinzenal (junto à praia), 
na zona da Cunha Baixa e na União de Freguesias 
de Tavares, na aldeia de Corvaceira e no Monte do 
Bom Sucesso. 
Do programa constaram momentos como a 
implementação de uma Zona de Reunião em 
Tibaldinho no dia 22 de novembro, difusões de planos 
de ordem e planos de contingência e movimentos 
de ocupação a partir no dia 24. Nos dias 26 e 27, 
realizou-se um campo de refugiados que teve a 
colaboração do agrupamento de escolas. O exercício 
terminou, à hora de fecho da nossa edição, no centro 
da Cidade de Mangualde, com um desfile motorizado, 
no dia 30. Paralelamente, o átrio da Câmara de 
Mangualde acolheu uma exposição militar e no Largo 
Dr. Couto uma exposição de viaturas PANDUR e a 
TM M E. 
Esta ação constituiu-se como uma parte integrante 
do plano de treino do 2BIMecRodas/NRF2016, 
com vista à manutenção das suas qualificações. O 
2BIMecRodas/NRF2016 encontrava-se em fase de 
prontidão para projeção em 7 dias, como contributo 
de Portugal para a Força de Alta Prontidão da NATO 
durante o ano de 2016, em resposta à implementação 
do Readiness Action Plan da Aliança Atlântica. 
Foi composto por 600 militares e 141 viaturas, 
constituindo-se como encargo operacional do Rl14 
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FESTIVAL DE SOPA DE MESQUITELA ANGARIOU 
FUNDOS PARA AS OBRAS DA CASA MORTUÁRIA 
No passado dia 20 de novembro, a aldeia da 
Mesquitela, em Mangualde, organizou um Festival 
de Sopa com o objetivo de angariar fundos para 
as obras da Casa Mortuária. O festival, que foi um 
sucesso, realizou-se da parte da tarde, após uma 
celebração eucarística, e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo. A organização da iniciativa esteve a cargo 
da Paróquia da Mesquitela e contou com o apoio da  

autarquia mangualdense e da União das Freguesias 
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. 
Cerca de 200 pessoas provaram as iguarias 
apresentadas neste festival. Foram apresentadas 
19 sopas, confecionadas e oferecidas por diversas 
pessoas da freguesia. A tarde foi ainda animada 
com as atuações do Coro Infantil de Mesquitela, 
do Rancho Folclórico de Mesquitela e do Grupo de 
Concertinas de Mangualde 
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MANGUALDE ANTECIPOU COMEMORAÇÃO: DIA 
INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES 
No passado dia 16 de novembro, a Câmara Municipal 
de Mangualde antecipou a comemoração do Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência contra as 
Mulheres com uma sessão sobre "Direitos das vítimas 
de violência doméstica/conjugal", orientada por 
Natália Cardoso, Gestora do GAV Coimbra da APAV 
(Associação Portuguesa de Apoio à Vítima). A ação, 
que decorreu pelas 15h00, foi dirigida a técnicos 
e comunidade em geral e decorreu no Cl DEM —
Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de 
Mangualde. O momento contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, e da Vereadora de Ação Social, Maria José 
Coelho. 
A APAV apoia vítimas de todos os crimes, seus 
familiares e amigos, de forma gratuita e confidencial, 
através de uma rede nacional de serviços de apoio. 

A ORIGEM DESTE DIA 
O Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres celebra-se todos os anos a 25 
de novembro. Esta data visa alertar a sociedade para 
os vários casos de violência contra as mulheres, 
nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, 
maus tratos físicos e psicológicos. 
Em média, uma em cada três mulheres é vítima de 
violência doméstica. Em Portugal 85% das vítimas 
de violência doméstica em Portugal são mulheres. A 
violência doméstica contra as mulheres abarca vítimas 
de todas as condições e de todos os estratos sociais 
e económicos. As vítimas de violência doméstica 
em Portugal podem recorrer à APAV (Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima) que além de prestar 
apoio às vítimas organiza eventos especiais neste dia. 
Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram  

oficialmente o dia 25 de novembro como Dia 
Internacional pela Eliminação da Violência Contra as 
Mulheres. Desde 1999 que se tem celebrado este dia 
pelo mundo. 
A data está relacionada com a homenagem a Tereza, 
Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e 
assassinadas em 1960, a mando do ditador da 
República Dominicana Rafael Trujillo 
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ANTÓNIO COSTA ESTEVE EM MANGUALDE 
DE VISITA A PSA CITROEN E A PRESIDIR A 
INAUGURAÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GNR DE 
MANGUALDE 

C0/776'77/aVa a /77a/ó/pa/716' c/05 Ma7guak/e/7ses: é esfrar7ho o/17a/-  para este /9-fri7e/2-o /W-7/stro que 77ãO ga/7hou 
e/esões 

No passado dia 28 de novembro, Mangualde recebeu 
a visita do Primeiro Ministro, António Costa entre 
outros membros do Governo. 
Assim pelas 11 horas, chegou à fábrica PSA Citroen 
acompanhado do Ministro da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral e do Secretário de Estado da Industria 
João Vasconcelos. Nas instalações da fábrica foi 
recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, pelo Diretor da PSA de 
Mangualde, José Maria Castro Covelo entre várias 
outras entidades e quadros da empresa presentes. 
A anteceder a visita à unidade industrial, António 
Costa prestou breves declarações à comunicação 
social, sobre o assunto que dominava as notícias 
do dia, a demissão do presidente da Caixa Geral de 
Depósitos. 
Seguidamente e após a visita à fábrica, tiveram lugar 
algumas intervenções. 
Começou por usar da palavra o Presidente da Câmara 
de Mangualde, que salientou a importância da visita 
de António Costa a Mangualde, apresentando-lhe 
o concelho como um território de oportunidades, 
onde se pretende continuar a trabalhar não só para 
as industrias já presentes, mas também que outras 
possam ser recebidas. 
Ainda em relação à presença do Primeiro Ministro 
em Mangualde, João Azevedo terminaria a sua  

intervenção referindo que "o dia de hoje, como 
autarca, é dos mais importantes que eu tive" 
A casualidade da implantação da fábrica em 
Mangualde há 52 anos atrás e a realidade industrial 
que posteriormente se veio a verificar, mostrando-se 
hoje uma industria solida e a apostar no futuro com 
a chegada do novo modelo que ali irá ser produzido, 
foram os pontos salientados pelo diretor José Maria 
Castro Covelo. 
Também o Ministro da Economia, usou da palavra 
salientando não só o bom momento da indústria 
automóvel, mas da industria em geral. 
A finalizar as intervenções, António Costa referiu 
que se queremos ter um país mais desenvolvido, não 
podemos olhar simplesmente para aquela estreita 
faixa do litoral. Temos que ter a capacidade de 
aproveitar integralmente os recursos do território e 
toda esta zona de proximidade à fronteira. 
O Primeiro Ministro salientou que só numa distância 
de 100/150 quilómetros entre as capitais dos 
distritos de fronteira e as províncias de fronteira em 
Espanha há mais seis milhões de habitantes. E seis 
milhões de habitantes são mais 60% da população 
portuguesa. Assim, não faz sentido olhar para o nosso 
mercado como um pequeno mercado de 10 milhões, 
faz sentido olhar pelo menos para um mercado de 60 
milhões, que é o mercado da Península Ibérica. Fazer  

a ligação entre o interface marítimo dos portos de 
Sines, de Lisboa, de Aveiro, da Figueira, de Leixões 
e outros, com o Interland' da Península Ibérica é 
absolutamente fundamental, na opinião de António 
Costa. 
Continuou ainda referindo a importância do corredor 
da Linha da Beira Alta que é absolutamente 
estratégico para podermos ser a plataforma marítima 
do conjunto da Península, mas também para que 
estas terras que nos habituámos mal a chamar de 
interior possam ser efectivamente o grande interface 
entre a nossa fachada atlântica e o centro da 
Península Ibérica. 
A finalizar o Primeiro Ministro salientou as duas 
medidas de grande importância no Orçamento do 
Estado incentivo às empresas que se fixem no interior 
e o novo regime de IVA alfandegário, que dispensa 
as empresas de terem de pagar o IVA no ato de 
importação para depois o deduzirem no momento da 
exportação. 

INAUGURAÇAO DO 
QUARTEL DA GUARDA 
NACIONAL REPUBLICANA 
DE MANGUALDE 
O novo Quartel da GNR de Mangualde foi inaugurado 
pelas 15H00 deste mesmo dia. A cerimónia foi 
presidida pelo Primeiro Ministro, António Costa e 
contou com a presença da Ministra da Administração 

Interna, Constança Urbano de Sousa, da Secretária 
de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel 
Oneto, do Comandante Geral da GNR Tenente 
General Manuel Mateus Costa da Silva Couto, do 
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Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, do Cónego Jorge Seixas, entre muitas 
outras entidades militares e civis. 
Após a receção militar a António Costa e o içar das 
Bandeiras, foi descerrada lápide comemorativa do 
evento. 
Seguidamente no hall de entrada das novas 
instalações, houve um breve momento para bênção 
das mesmas pelo Cónego Jorge Seixas e para 
apresentação da parceria com o Museu Nacional 
Grão Vasco, que, celebrando o centenário da 
sua fundação se associou ao Destacamento de 
Mangualde nesta ocasião com três obras do acervo 
do museu. 
Seguidamente no espaço preparado para o efeito e 
após um momento musical a cargo da Mangualdense 
Nancy Brito, tiveram lugar as intervenções ao ato. 
O Presidente da Câmara, João Azevedo agradeceu 
a presença dos diferentes elementos do Governo de 
Portugal e das muitas pessoas que se deslocaram 
ao novo espaço para assistir à cerimónia. Começou 
por referir a importância da visita realizada durante a 
manhã à PSA Peugeot Citroën, uma vez que permitiu 
no terreno avaliar a evolução da indústria automóvel 
em Mangualde e no país. Tal só é possível porque 
Mangualde dispõe de recursos humanos competentes 
e, por isso, existe um grupo de empresas que vão 
sedear-se em Mangualde. 
João Azevedo, deixou ainda um agradecimento ao 
Primeiro Ministro pela decisão da Requalificação da 
Linha da Beira Alta, em fevereiro passado. "Esta é a 
decisão mais importante dos últimos anos. O eixo da 
ferrovia é essencial para aumentar a competitividade 
e desta forma atrair novas empresas e criar novo 
emprego, colocando Mangualde no epicentro do 
interface modal”, frisou o Presidente da Câmara. 

O Quartel agora inaugurado, que acolhe o 
Destacamento Territorial (Sátão, Penalva do Castelo, 
Canas de Senhorim, Nelas e Mangualde) e o posto 
de Mangualde, permite que a GNR passe a dispor 
de condições de excelência, um espaço único, com 
um investimento de cerca de 1 milhão e 600 mil 
euros mais o terreno cedido pela Câmara Municipal 
de Mangualde. Tudo isto resulta de um acreditar e 
de um compromisso de verdade assumido desde 
início. É uma grande obra, é uma obra de futuro, 
localizado estrategicamente junto às escolas, aos 
equipamentos desportivos e culturais, no centro 
de Mangualde, reabilitando um espaço da cidade 
que estava subaproveitado», frisou o Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, deixando ainda o 
repto à Ministra da Administração Interna, que agora, 
com aquelas instalações, há capacidade para mais 
valências. 
O Comandante Geral da GNR, Tenente General 
Manuel Mateus Costa da Silva Couto, frisou acima 
de tudo o serviço que a GNR presta a Portugal e aos 
Portugueses, salientando o esforço entre o concelho 
de Mangualde e o Ministério da Administração Interna 
para que o quartel agora inaugurado se tornasse unia 
realidade, apresentando-se um espaço moderno e  

funcional, para um melhor atendimento e serviço aos 
habitantes. 
A Ministra da Administração Interna, Constança 
Urbano de Sousa, demonstrou a sua grande 
satisfação por estar presente a inaugurar o novo 
quartel, salientando que só foi possível graças à 
colaboração do Ministério da Administração Interna 
e da Câmara Municipal de Mangualde e garante 
agora condições para que os militantes da GNR 
desempenhem ainda melhor as suas funções. 
A encerrar a cerimónia, António Costa, começou por 
agradecer o terreno cedido pela Câmara Municipal de 
Mangualde, sem o qual não seria possível fazer nascer 
este espaço, e agradecer o empenho, competência e 
profissionalismo do Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, no acompanhamento e 
na execução do quartel. 
Fez ainda referência a um estudo recente que 
coloca Portugal em 5° lugar na lista dos países mais 
pacíficos do mundo, acrescentando que a GNR é 
um elemento vital para o pleno desenvolvimento das 
garantias dos cidadãos. 
Salientando o profissionalismo da GNR, o Primeiro 
Ministro deixou ainda uni voto de pesar à família do 
Guarda Carlos Caetano e a rápida recuperação de 
Carlos Ferreira, vitimas recentes do seu trabalho ao 
serviço público. 
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ANTÓNIO 

COSTA EM 

MANGUALDE 

PRIMEIRO MINISTRO VISITOU PSA 
CITROEN E PRESIDIU À INAUGURAÇÃO 
DO NOVO QUARTEL DA GNR DE 
MANGUALDE 

P. 08 e 09 
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I SEMIN010  

BONS VELHOS 
TEMPOS 

(111> 
" I: d6 na/reabre ; •7, 1 • 

TEMPO 

MANGUALDE 

MANGUALDE DEBATEU 
A PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL E O 
ENVELHECIMENTO BEM- 
SUCEDIDO 
Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, 
Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos 
Tempos", sobre a temática "Participação social e 
envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório 
repleto, foram abordadas as temáticas 'Desafios 
atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 
`Práticas participativas, inovação e envelhecimento'. O 
seminário foi uma organização do Município de 
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os 
parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares, 
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, 
Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade 
Sénior. O momento contou com a presença de João 
Azevedo, Presidente do Município de Mangualde. 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. 

Alexandre Alves e teve como oradores Maria José 
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município 
de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia 
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa 
Martins, investigadora e docente na ESE-I PP; 
Cátia Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN 
da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao 
Alzheimer de Viseu; Maria João Amante, do projeto 
Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com 
projeto de Yoga para seniores; Rúben Amorim, 
do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da 
Universidade Sénior — Rotary Clube de Mangualde. 
Os moderadores foram José Machado, sociólogo e 
técnico do núcleo distrital EAPN de Viseu e Maria 
José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município 
de Mangualde. 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' 

completa em 2016 o seu 5° aniversário e conta 
já com mais de um milhar de participantes e 
centenas de sessões realizadas em itinerância 
pelas instituições de apoio a idosos que não têm 
animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em 
metodologias participativas e propostas inovadoras 
de intervenção com o público sénior, o projeto 
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, 
intergeracionais e eventos junto da comunidade. 
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa 
do projeto reunir vários técnicos, especialistas, 
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, 
empreendedores e outros agentes, no sentido 
de refletir sobre os desafios atuais em torno do 
envelhecimento e sobre o papel que a participação 
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; 
de promover e partilhar as melhores práticas; e de 
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos 
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FESTA DE SANTA CECÍLIA EM ABRUNHOSA A VELHA 

Marcaram presença no evento, o Presidente da 
Câmara, João Azevedo, o Vereador da Cultura, João 
Lopes, o Presidente da Junta, Eduardo Albuquerque e 
restantes membros do executivo, todos os párocos da 
Unidade Pastoral e o Pe. Lino. 
O dia foi também marcado pela substituição do 
regente Nelson Martins, que por razões pessoais 
pediu demissão, por António Viegas que já 
anteriormente, também, havia desempenhado este 
cargo. 
Após o almoço, usaram da palavra os Srs. Presidente 
da Banda Amândio Almeida, o Presidente da Junta 
Eduardo Albuquerque, o Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo e o Pe. 
António Cunha. Nas suas intervenções, todos 
salientaram a importância da Banda na divulgação 
da cultura não só da localidade, mas do concelho. Foi 
ainda referido pelas várias entidades ficarem atentas 
às necessidades desta coletividade e a prestarem o 
seu auxílio sempre que possível. 

Celebrou-se no passado dia 20 de novembro, a 
festa de Santa Cecília, padroeira de Abrunhosa a 
Velha e também patrona dos músicos. 
Como é habitual nesta dia, a Banda de Abrunhosa 
a Velha promove um almoço convívio no qual 
participam músicos, familiares e amigos, sempre 
em grande número, demonstrando o grande 
carinho que a Banda da localidade lhes merece. 
Os festejos contaram com a celebração eucarística, 

presidida pelo Rev° Pe. Cunha e concelebrada pelo 
Rev° Pe, Lino, que apesar do seu estado de saúde o 
ter obrigado a afastar-se das suas comunidades, fez 
questão de estar presente neste dia. 
Devido ao mau tempo que se fez sentir, uma vez que a 
chuva marcou presença durante todo o dia, a procissão 
não se pode realizar e então, músicos e amigos, foram 
após a eucarístia para a Casa da Cultura onde teve lugar 
o almoço convívio que se prolongou pela tarde fora. 

Página 32



Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,72 x 5,71 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 67268343 01-12-2016

FESTA DE SANTA CECÍLIA 

BANDA DE ABRUNHOSA A VELHA 
FESTEJOU MAIS UMA VEZ A SUA 
PATRONA SANTA CECÍLIA 

População de Abrunhosa demonstrou mais uma 
vez o carinho que tem pela sua Banda e a devoção 
à sua padroeira, St' Cecília 

../". P. 02 
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

COMUNICADO 
No passado dia 28, foi inaugurado o novo Quartel 
da Guarda Nacional Republicana de Mangualde. 
Uma obra sonhada por uns, contruída pelo anterior 
Governo do PSD/CDS e inaugurada com pompa e 
circunstância pelo atual Primeiro Ministro. 
O PSD Mangualde, considera que esta obra veio 
colmatar uma grave deficiência que os operacionais 
da G N R sentiam e que a população de Mangualde há 
muito ansiava. 
Com esta obra, os operacionais da G NR têm um 
espaço com grande valor para a sua importante ação 
diária. 
Se uns a sonharam, foi graças ao trabalho do antigo 
governo do PSD que teve o engenho e a arte de 
encontrar os recursos financeiros para lhe dar corpo. 
O Sr. Presidente da Câmara mencionou, e bem, no 
seu discurso da inauguração, o valoroso contributo do 
anterior Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel 
Macedo, para a concretização desta obra. 
Se a disponibilidade do terreno pela autarquia de 
Mangualde foi muito importante para a realização 
desta obra, a determinação do ex Ministro Miguel 
Macedo foi determinante para a sua concretização. 
Não nos esquecemos dessa marca, que o governo 
do PSD deixou em Mangualde, nem temos inveja por 
outros a inaugurarem. 
Pena é que o mesmo não aconteça com outra 
obras, que alguns consideraram menores, mas tão 
importantes para os Mangualdenses, em especial, 
para os do alto concelho. 

Referimo-nos à rotunda da Chãs de Tavares, inscrita 
no plano de Proximidade de 2015 pela Infraestruturas 
de Portugal e que até agora não se sabe, o que o 
atual governo tem feito para a concretizar. 
Se a rotunda junto à entrada da fábrica da PSA já foi 
concluída, a rotunda das Chãs de Tavares continua na 
miragem de quem, todos os dias, sai ou entra, naquela 
bela localidade de Mangualde. 
Estas duas obras estavam planeadas e orçamentadas 
para serem lançadas em 2015. 
Se eram poucas as obras, como muitos clamaram, 
o atual Governo do PS ainda não teve a arte para 
concretizar uma delas, pois, o engenho/financiamento 
ficou nos cofres da empresa Estradas de Portugal. 
SA. 
Refira-se que estas duas rotundas foram 
programadas e inscritas no plano de proximidade 
pelo anterior Governo do PSD que deixou o respetivo 
dinheiro para a sua realização, como obriga a lei dos 
compromissos. 
O concurso público chegou, mesmo, a ser lançado, 
mas a obra continua sem sair do papel. 
Pena o Sr. Presidente de Câmara não ter levado o Sr. 
Primeiro Ministro à Chãs de Tavares, para explicar aos 
seus habitantes qual a razão para a obra ainda não 
estar pronta. Será que está a agendar a sua presença 
só para a inauguração? 
Para aqueles, que tanto gritaram que era pouco o 
investimento do governo do PSD em Mangualde, 
mesmo em tempo de grave crise, pena é que o atual 
Governo do PS ainda não tenha dado cumprimento a 
todas as suas obrigações. 
Ficamos com a rotunda DS-Boca de Sapo, que 
tão bem foi aproveitada pelo grupo PSA, para ali 
colocar um monumento, que é um ícone da indústria 
automóvel, em Mangualde. 

Mangualde, 30 de novembro, 2016 
Comissão Politica de Sessão de Mangualde do PSD 
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CORREIO DO LEITOR 

Na travessa do Alto do Castelo em Abrunhosa do Mato, rebentou uma conduta de 
água a 5 de novembro. A população desta localidade e demais não tolera e não 
entende porque é que a Câmara demorou 2 semanas a vir arranjar esta conduta, 
quando existe uma bomba que por este motivo trabalhou constantemente sujeita a 
ser queimada, sendo uma despesa enorme na compra de outra desnecessáriamente, 
não falando da energia. 
Sr. Presidente da Câmara, proceda em conformidade para que esta despesa de água, 
luz e bomba não volte a acontecer, porque os serviços tinham conhecimento desta 
fuga. 

Estrada sem moradores com luzes acesas e em outros lugares com moradores de 
sem luzes apagadas. Aqui se vê o desnorte do Presidente da Câmara Municipal  

Depois de noticiarmos na edição 695, sobre paralelos e alcatrão Mangualde passou 
a ser igual aos países desenvolvidos e já funcionários da Câmara Municipal andam 
pela cidade a tirar a vergonha dos remendos e colocarem alcatrão, vá lá, haja Deus. 

Aqui é Mangualde e o cidadão procura pelos passeios. Quando alguém morrer nesta 
situação, depois o Presidente da Câmara manda fazê-los 

Página 35



A36

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 9,53 x 31,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67268379 01-12-2016

EDITORIAL 

Serafim 
Tavares 

Diretor 
diretor@jornalrenascirnento.pt  

Caro leitor, 

Sabemos todos que o nosso concelho podia estar 

mais e melhor desenvolvido e apercebemo-nos por 

vezes que em Mangualde nada mudou ao longo dos 

anos. As ruas, os cafés e as empresas continuam 

praticamente as mesmas, com exceção de algumas 

que faliram. Os eventos comunitários melhoraram, 

com mais datas a dinamizar o antigo centro da cidade; 

monta palco, desmonta palco. 

Por vezes faltam planos alusivos ao investimento 

e falta pulso às pessoas decisoras, assim como 

aos intervenientes que ditam o que se considera 

prioritário. Faltam planos articulados que impulsionem 

a economia local no médio-longo prazo. 

Todos os mangualdenses têm direito a que a sua 

freguesia seja equacionada na agenda política de 

prioridades. Na Freixiosa, por exemplo, encontra-se 

ainda por pagar a dívida da escola primária, património 

da Câmara Municipal, resultado do anterior executivo 

que deixou esta junta em falência técnica. 

O alto concelho também é esquecido. A rede 

rodoviária desde Chãs de Tavares, Torre de Tavares, 

Vila Cova, Pinheiro, S. João da Fresta, Casais, 

Travanca à Corvaceira e Matados é intransitável, mas 

continua a não ser prioridade. 

Quintela de Azurara mantem-se a mesma decorridos 

tantos anos. Alcafache, Moimenta e Lobelhe e 

Abrunhosa-a-Velha também. A maior parte dos 

mangualdenses já desistiram ou, receiam... exigir 

melhorias. Temos e devemos de fazer por elas, porque 

o Presidente da Câmara Municipal já está a ver 

Lisboa e desejo-lhe muito sucesso na vida política e 

pessoal. 

Um abraço amigo, 
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A RESPOSTA 

O evento é organizado pelo Rancho 
da Região de Leiria, estando também 
presente o Grupo Típico de Ançã 
(Cantanhede). 

Sandra 
Maria Vaz 
Lema 

A NOTICIA 

CANTARES. Realiza-se amanhã à noi-
te (21h30) na Igreja Paroquial dos Marra-
zes, em Leiria, um Encontro de Cantares 
ao Menino. 

SOLIDARIEDADE. Começa hoje em 
Mangualde mais uma edição da campa-
nha de recolha de brinquedos Por um 
Sorriso...'. A Iniciativa é da autarquia. 

DÁDIVAS. O Grupo de Dadores de 
Sangue de Pernes organiza esta sexta-
-feira mais uma campanha de recolha 
de sangue. 

Os brinquedos podem ser entregues 
no átrio da Câmara Municipal de Man-
gualde (de segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 17h00). 

A ação de recolha de sangue realiza-se 
no Hospital Distrital de Santarém, em 
unidade móvel, no seguinte horário: 
das 15h00 às 20h00. 

Grupo 
de Dadores 
de Pernes 

Sofia 
Monteiro 
Mangua Ide 
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Governo estuda 
potencial 
do lido com os 
olhos postos na 
fábrica da Tesla 
Indústria.  Desenvolvimento dos carros elé-
tricos faz disparar a procura de litio para as ba-
terias. Portugal tem a maior mina da Europa 

ILIDIA PINTO 

O governo está apostado em saber 
qual as reais potencialidades dos 
depósitos de lítio - a "gasolina" do 
futuro-em Portugal e o seu impac-
to na economia nacional. Decidiu, 
por isso, criar um grupo de traba-
lho que irá, até 31 de março de 
2017, "identificar e caracterizar" as 
ocorrências deste depósito mine-
ral, bem como "as atividades eco-
nómicas associadas à sua revela-
ção e aproveitamento", anunciou 
Jorge Seguro Sanches, secretário de 
Estado da Energia. O grupo irá ava-
liar também a possibilidade de 
produção de lítio metal, usado no 
fabrico de baterias de telemóveis e 
de carros elétricos... com os olhos 
postos na fábrica que a Tesla quer 
construir na Europa. 

Portugal é o sexto maior produtor 
mundial de litio e tem a maior mina 
da Europa- a Felmica, na região da 
Guarda, que se estima dispor de re-
servas para 30 anos de produção. 
A questão é que os minerais de litio 
extraídos em Portugal se destinam, 
quase em exclusivo, à indústria ce-
râmica, quando a grande mais-va- 

lia na atualidade se centra nas suas 
propriedades de geração ou arma-
zenagem de energia. O problema é 
que obrigam a grandes investimen-
tos para a transformação do miné-
rio extraído em carbonato de litio. 

"O potencial é enorme", admite, 
em declarações ao DN / Dinheiro 
Vivo, o secretário de Estado da 
Energia. Mas o governo "não quer 
entrar em nenhum tipo de eufo-
rias" e, por isso, quer ter "o trabalho 
de casa" feito. 

A criação do grupo de trabalho 
surge na mesma altura em que a 
australiana Dakota anunciou que 
espera começar a produzir lítio no 
Norte do país em 2019, prazo que, 
sublinhou a empresa em comuni-
cado, "coincide com a abertura pla-
neada de várias fábricas debaterias 
de ião-lítio na Europa e a conclusão 
da expansão de capacidade nas 
unidades atuais". 

Em causa está, por exemplo, a 
Tesla que está a estudar vários paí-
ses, entre os quais Portugal, para 
instalar a sua fábrica na Europa. 
O Ministério da Economia já assu-
miu ter-se sentado à mesa com o 
Elon Musk. Guarda, Viana do Cas-
telo, Mangualde e Palmela são al- 

EXPLORAÇÃO 

Moncorvo produz 
ferro 33 anos depois 
> As atenções do governo, em 
termos de indústria extrativa, 
não se esgotam no Mio. Nesta 
semana, foi fechado o primei-
ro contrato "de concessão de 
uma mina de minerais metá-
licos em mais de 40 anos": a 
MTI vai explorar ferro nas 
minas de Torre de Moncorvo, 
que tinham fechado em 1983, 
onde espera investir 114 mi-
lhões até 2026 e produzir seis 
milhões de toneladas de mi-
nério nos primeiros cinco 
anos. Vai criar 200 empregos 
de imediato e 250 nas fases 
seguintes. Há duas semanas, 
foram assinados três novos 
contratos de prospeção mi-
neira no Alentejo, no valor 
global de 8,1 milhões - dois 
como grupo turco ESAN e um 
com a EDM, tendo em vista 
a pesquisa do potencial de 
zinco e cobre. 

Jorge Seguro 
Sanches, secretário 
de Estado da 
Energia, quer 
o país a "tirar 
partido do futuro" 

gumas das câmaras que estão na 
corrida à nova fábrica. 

Jorge Seguro Sanches não fala da 
indústria. Diz apenas que, sendo o 
lítio a "gasolina" do futuro, "o país 
tem de se preparar para esse desa-
fio" para que possa "tirar o melhor 
partido". O interesse crescente que 
o titio português tem despertado 
nos grupos internacionais é "mais 
uma razão" para que o país "esteja 
preparado para aproveitar as opor-
tunidades quando elas se coloca-
rem, promovendo o crescimento, o 
investimento e o emprego". 

O grupo de trabalho será coor-
denado pela subdiretora-geral da 
Direção-Geral de Energia e Geolo-
gia e contará com representantes 
do Laboratório Nacional de Ener-
gia e Geologia, da EDM - Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro e da 
Associação Portuguesa dos Indus-
triais de Mármores e Granitos. 

O governo promete ainda fazer 
em breve um levantamento carto-
gráfico dos recursos geográficos do 
país e garante que tem estado a 
"desbloquear mais de uma cente-
na de processos que estavam para-
dos, alguns desde 2012, quase to-
dos de prospeção". 
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Depois de meses de troca de acusações e críticas, o PS da Guarda foi finalmente a congresso e saiu
aparentemente apaziguado e unido. No sábado, em Celorico da Beira, António Saraiva foi confirmado
presidente da Federação e Eduardo Brito, o seu principal oponente, vai presidir à Comissão Política
Distrital (CPD).
 
O histórico militante de Seia liderou a única lista que foi a votos fruto da convergência alcançada entre
as duas tendências que têm protagonizado os últimos meses da vida do PS guardense e que no
congresso decidiram conciliar as respetivas moções. Do mal o menos, a nova CPD foi eleita com 72
votos a favor, 73 brancos e cinco nulos, tendo votado 150 delegados. Este resultado foi desvalorizado
por António Saraiva, para quem esta expressiva votação em branco  não marca uma posição , nem
tem significado.  Foram eleitas as comissões e os membros de todos os socialistas do distrito da
Guarda , sublinha o líder socialista, acrescentando que no rescaldo do  processo conturbado  vivido no
passado recente  não há vencidos nem derrotados . Para António Saraiva,  todos percebemos que
tínhamos um objetivo e um caminho únicos, pelo que espero sair deste congresso como presidente de
todos os socialistas da Guarda .
 
Aos jornalistas, o presidente da Federação garantiu que o PS  está unido e coeso  para enfrentar
desafios como as autárquicas, além  da defesa do distrito e dos seus habitantes, empresas e
empresários . Na sua opinião, o partido tem condições para ser maioritário em termos de Câmaras no
distrito porque  vamos ter bons candidatos e as pessoas acreditam no PS como sendo o partido que
melhor defende os interesses das populações e da região . Já os candidatos vão ser anunciados até
março do próximo ano, sendo que na Guarda o cabeça de lista deverá ser revelado em janeiro. Neste
mandato de 15 meses, António Saraiva também pretende  afinar a estrutura interna do partido com
uma sede disponível e um contacto direto no dia-a-dia com os militantes, bem como defender e
afirmar o distrito junto das estruturas nacionais e do Governo .
 
Por sua vez, Eduardo Brito acredita que o PS saiu  muito mais reforçado  do congresso e do período
que mediou desde março.  Há pontos de vista diferentes que se mantêm, mas há uma estratégia
comum porque este é um tempo de convergência e há agora que mobilizar esforços para conseguir
reverter um conjunto de coisas que não estão tão bem , declarou o senense no final do congresso.
Quanto à polémica dos últimos meses, o antigo autarca de Seia prefere agora dizer que se tratou do
momento mais alto do PS da Guarda  porque houve  debate, confronto de ideias e participação dos
militantes . Contudo, Eduardo Brito recordou que  em democracia há sempre paz desde que se façam
as coisas como devem ser feitas e com respeito uns pelos outros . Uma coisa é certa, na sua opinião,
acabou-se o monolitismo, todos contam .
 
CPD será  o centro do debate
 
O ex-candidato à presidência da Federação, que desistiu poucos dias antes das eleições de março,
garantiu também que a sua eleição para a CPD não vai significar que o PS guardense vá ter uma
liderança bicéfala . Contudo, acredita que esse órgão vai ser  o centro do debate político no PS e
obviamente que o presidente da Federação saberá retirar desse debate a força e os argumentos para
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também se afirmar . Daqui para a frente, Eduardo Brito promete que não será  bloqueio  nem haverá
ressentimentos :  Tenho experiência política e sempre tratei bem os meus adversários políticos quanto
mais os meus camaradas, desde que os militantes tenham voz e se sintam considerados , avisou.
Constituída por 51 elementos, a CPD será presidida por Eduardo Brito, já a Comissão Federativa de
Jurisdição é liderada por João Marcolino e a Comissão Económica e Financeira por Ricardo Antunes.
Presente no congresso, em representação das estruturas nacionais, João Azevedo, autarca de
Mangualde, deixou um recado:  O secretário-geral exige de nós que ganhemos mais Câmaras e quer
um partido unido, coeso e em paz .
 
Luis Martins
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A nova fábrica vai nascer junto 
à PSA Citroen, num terreno 
com cerca de 14 mil metros 

quadrados e vai permitir a criação de 
mais de meia centena de empregos.
S e g u ndo  o  pre s id e nt e  d a  C a-
ma r a  Mu n ic ipa l  de  Ma ng u a l-
de ,  João A zevedo,  t rata-se  de 
u ma empre s a  que  “  é  u m dos 
grandes fornecedores da PSA”.
O investimento que se prevê ficar 
concluído no próximo ano ronda 
os quatro milhões de euros e vai 
resultar numa unidade de produ-
ção industrial com o objetivo de 
produzir interiores de automóveis.
Para João Azevedo, “trata-se de 
mais uma excelente notícia para 
Mangualde e para a região, uma 
ve z  que  re pre s ent a  u m i nve s -
t i mento de  u m g r a nde g r upo 
e mpre s a r i a l  qu e  c r i a r á  m a i s 
emprego e va lor acrescentado 
para o tecido económico local”. 

EM DEZEMBRO COMEÇA 
A SER CONSTRUÍDA UMA 
NOVA UNIDADE FABRIL 
EM MANGUALDE. TRATA-
SE DE UMA EMPRESA DO 
GRUPO ESPANHOL ANTOLÍN 
DE ACESSÓRIOS, PEÇAS 
E COMPONENTES DA 
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

   AUTOMÓVEIS
Texto Irene Ferreira

GRUPO ANTOLÍN INSTALA-SE 
EM MANGUALDE

Tesla em Portugal?
O autarca mangualdense vê com 
alguma expectativa o impasse que 
envolve o novo investimento da 
Tesla, a marca norte americana de 
baterias e veículos eléctricos, que 
tem intenção de construir uma 
nova unidade na Península Ibérica. 
Na opinião de João Azevedo, “a 
reg ião do inter ior poder ia ser 
uma opção caso a empresa viesse 
para Portugal”. O presidente do 
município considera que a região 
tem cond ições  pa ra receber  a 
empresa e seria uma forma de mini-
mizar o despovoamento que existe. 

Sobre a possibilidade do concelho 
de Mangualde poder entrar na 
corrida para acolher a possível 
nova empresa da Tesla, o autarca 
explica que “a Câmara Munici-
pal analisa sempre todos os pro-
cessos. É mais uma situação de 
análise”, conclui João Azevedo.
Também vários municípios portu-
gueses mostraram disponibilidade 
para acolher a empresa. Já esta 
semana, numa v isita à fábrica 
do grupo PSA de Mangualde, o 
primeiro-ministro, António Costa, 
desafiou os empresários a investir 
no interior do país. 

A nova fábrica é um dos fornecedores da PSA de Mangualde
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A autarquia de Mangualde propõe um festival de Na-
tal nas Piscinas Municipais com demonstrações aquáti-
cas, provas de natação e muita animação com mascotes 
humanas. É no próximo dia 18 de dezembro, domingo, 
que a iniciativa arranca às 9h30, prometendo uma ma-
nhã diferente.

NATAL AQUÁTICO EM MANGUALDE 
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12 razões de peso para a Tesla instalar gigafábrica em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-12-2016

Meio: Negócios Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=672c90df

 
A febre da Tesla invadiu Portugal. Depois de a empresa ter conversado com o Governo, as autarquias
e os portugueses começaram a mexer-se para concretizar este investimento.
 
A Tesla e o Governo de António Costa já se sentaram à mesa para falarem sobre um possível
investimento da marca em Portugal.
 
A empresa de Elon Musk procura um local para instalar uma gigafábrica de carros eléctricos e de
baterias de iões de lítio na Europa.
 
A corrida a este investimento já começou e Portugal conta com concorrentes de peso. Espanha, França
e Holanda já se chegaram à frente para agarrarem este investimento.
 
Portugal tem assim de montar um bom caso para apresentar à marca norte-americana. O Negócios
apresenta alguns dos argumentos de peso que Portugal tem para receber este mega-investimento que
pode representar um investimento de 5 mil milhões de dólares para criar 6.500 empregos directos e
22 mil indirectos entre os fornecedores, à semelhança da gigafábrica original nos Estados Unidos.
 
1 - Sol que nunca mais acaba
 
Esta é de caras. Portugal é um dos países da Europa Ocidental com mais horas de radiação solar por
ano. À partida, esta característica não seria muito importante para um fábrica automóvel, mas a
gigafábrica original nos Estados Unidos vai usar a própria energia que consome, através das centenas
de painéis solares instalados no seu telhado.
 
Esta vantagem foi precisamente destacada pelo autarca de Mangualde. "Temos a certeza absoluta que
a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse João Azevedo (PS).
 
2 - Somos dos maiores produtores mundiais de lítio
 
O lítio é essencial para a Tesla. Primeiro, para produzir as baterias de iões de lítio, que vão depois
equipar os carros eléctricos produzidos pela marca norte-americana.
 
O Governo já anunciou que vai criar um grupo de trabalho, com o objectivo de identificar e
caracterizar a existência de depósitos de lítio em Portugal e as potenciais actividades económicas
associadas ao seu aproveitamento.
 
A intenção surge depois da mineira Dakota Minerals ter anunciado que quer começar a produzir em
Portugal em 2019, depois de ter descoberto uma jazida de lítio de grandes dimensões no Norte do
país. A australiana quer acelerar a produção para coincidir com a abertura de várias fábricas de
baterias de ião de lítio na Europa.
 
3 - Portos portugueses
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A logística é um ponto essencial na indústria, em particular no sector automóvel. Primeiro, para as
matérias primas e componente poderem chegar sem problemas à fábrica . Em segundo, para poder
escoar facilmente a produção.
 
Este será um ponto importante para a gigafábrica da Tesla e Portugal conta com vários portos por
onde escoar a sua produção, como por exemplo Sines, Setúbal, Aveiro ou Leixões.
 
Neste âmbito, o autarca de Palmela sublinhou as vantagens do seu concelho. "Desde já, o nosso
posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa, com a possibilidade de
ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias
existentes para o Norte e Sul de Portugal", disse Álvaro Amaro (CDU).
 
4 - Indústria automóvel
 
Portugal tem um historial na produção de automóveis. A Autoeuropa produz Volkswagens no país há
já 25 anos e prepara-se para anunciar um novo modelo em 2017, um SUV, que vai disparar a
produção das 90 mil unidades para as 200 mil em 2018.
 
Já a PSA Peugeot Citroen produz em Mangualde desde 1962. O primeiro modelo a sair das linhas de
produção foi o mítico "dois cavalos" da Citröen. A fábrica anunciou recentemente que vai investir 48
milhões até 2018 para produzir o sucessor das carrinhas Berlingo e Partner.
 
Em Abrantes, a fábrica do Tramagal produz há mais de 50 anos. Primeiro, os camiões da francesa
Berliet. Actualmente, a produção pertence à Mitsubishi Fuso Truck Europe (que pertence ao grupo
alemão Daimler), e fabrica o camião ligeiro comercial Fuso Canter.
 
Já a Renault em Cacia anunciou recentemente que vai investir 100 milhões de euros para produzir a
nova geração de caixa de velocidades para o grupo Renault Nissan.
 
5 - Forte indústria de componentes
 
Para produzir automóveis são necessários fornecedores de peças e que a sua localização seja próxima
da fábrica. E Portugal conta com uma forte indústria de fabricantes de componentes.
 
O país conta com 200 empresas de componentes, responsáveis por 45 mil postos de trabalho e que
geraram um volume de negócios de 8,4 mil milhões de euros em 2015, segundo dados da Associação
de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).
 
Para ter uma ideia, esta indústria contribuiu com 5% para o produto interno bruto (PIB) e pesou 13%
nas exportações de bens transacionáveis.
 
6 - Autarquias altamente motivadas
 
Torres Vedras, Palmela, Abrantes, Mangualde, Maia e Viana do Castelo. Todas estas autarquias estão
a esgrimir os seus argumentos para virem a receber o investimento da Tesla. A mais recente foi a
autarquia de Abrantes, casa da Mitsubishi Fuso.
 
"Abrantes é um concelho estrategicamente localizado entre o norte e o sul, o litoral e o interior e a
fronteira luso-espanhola. Esta localização estratégica é potenciada pela existência de infra-estruturas
rodoferroviárias que permitem assegurar boas condições de conectividade e interacção coma a Área
Metropolitana de Lisboa, o Vale do Tejo, o Alto Alentejo, a Beira Interior e o território espanhol", disse
ao Negócios fonte oficial da autarquia.
 
7 - Benefícios fiscais e apoio ao investimento
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Dois pontos muito importantes para um futuro investimento. O apoio dado pelo Estado português às
empresas ao investimento e criação de emprego foi recentemente destacado por um executivo de
topo da Siemens, Andy Maertz.
 
Recorde-se que o investimento de 677 milhões na Autoeuropa, para instalar a nova linha de produção
MQB onde vai ser produzido o novo SUV do grupo alemão em 2017, recebeu incentivos ao
investimento. Outro exemplo é o da Continental Mabor que vai ter direito a incentivos fiscais no
âmbito do investimento de 50 milhões em Famalicão e que vai criar 125 postos de trabalho.
 
8 - Água, sol e vento
 
As energias renováveis avançam em Portugal com toda a força. Em Maio, a água, o vento e o sol
foram os responsáveis exclusivos pela produção de electricidade durante mais de quatro dias. Mais
precisamente 107 horas no total entre a manhã de Sábado, 7 de Maio, até ao final da tarde de quarta-
feira, 11 de Maio.
 
Desde o início do ano e até Outubro, 60% da electricidade produzida em Portugal teve origem em
fontes de energia renovável, com a hídrica a liderar (33%), seguida da eólica (21%), bioenergia (5%)
e a solar (1%), segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis
(APREN) a partir de dados da REN.
 
9 - Carregamento de carros eléctricos e carros autónomos
 
A rede de postos de carregamento de carros eléctricos na via pública soma e segue. Até 2018, a rede
Mobi.e vai ter mais de 1.600 postos em Portugal, com 50 deles a serem de carga rápida. O facto do
país ter uma rede alargada poderá ser visto como uma vantagem para a Tesla e para os seus carros
eléctricos, caso queira efectuar testes a protótipos, por exemplo.
 
Elon Musk tem apostado fortemente no carro autónomo. E o Governo português está neste momento
a preparar um diploma legislativo para permitir a circulação de carros autónomos.
 
"Queremos criar legislação que permita usar as ruas de Portugal para piloto, para testes de carros"
autónomos, adiantou recentemente João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria, em
entrevista ao Negócios.
 
10 - Muito talento disponível
 
A qualidade do ensino em Portugal foi destacada recentemente pelo líder da Bosch em Portugal, Carlos
Ribas. "As universidades portuguesas lançam jovens talentos para o mercado todos os anos. A
educação académica está entre as mais qualificadas na Europa".
 
Ao mesmo tempo, sublinhou a qualidade dos engenheiros portugueses. "Portugal tem competências
na engenharia com pessoas muito qualificadas".
 
Carlos Ribas também destacou a qualidade dos trabalhadores portugueses. "As fábricas da Bosch em
Portugal estão fortemente comprometidas e altamente motivadas". E deu dois exemplos: a baixa
flutuação e baixo absentismo nas fábricas da empres em Aveiro, Braga e Ovar. "A performance das
nossas empresas está no topo dentro do grupo. Os trabalhadores são altamente qualificados",
declarou o gestor.
 
11 - Paixão pelo carro eléctrico
 
Há cada vez mais portugueses a optarem pelos carros eléctricos. Os números do primeiro semestre
são ilustrativos, com vendas de 950 destes veículos, uma subida de 80% face a 2015.
 

Página 45



Estes números poderão sofrer um aumento, com a conclusão da rede de postos de carregamento, com
o aumento da autonomia dos carros eléctricos e com a chegada ao mercado de modelos com preços
acessíveis, como o Tesla Model 3.
 
12 - O amor dos portugueses pela Tesla
 
Mal se soube que a Tesla tinha sondado o Governo português sobre este investimento, os portugueses
reagiram de forma positiva. Mais de 25 mil pessoas já aderiram ao grupo "Bring Tesla Gigafactory to
Portugal". O grupo fervilha com sugestões, opiniões e vantagens para a marca de Elon Musk escolher
Portugal
 
"Vamos mostrar como é que a Tesla vai ser bem recebida e como Portugal é o melhor local para a sua
nova fábrica na Europa", pode-se ler na descrição deste grupo do Facebook que vai organizar um
evento na próxima segunda-feira, às 18:30 horas, no auditório do 'Leap Center', nas Amoreiras, em
Lisboa.
 
02 de Dezembro de 2016 às 20:34
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12 razões de peso para a Tesla instalar a sua gigafábrica em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-12-2016

Meio: Negócios Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=26531deb

 
A febre da Tesla invadiu Portugal. Depois de a empresa ter conversado com o Governo, as autarquias
e os portugueses começaram a mexer-se para concretizar este investimento.
 
A Tesla e o Governo de António Costa já se sentaram à mesa para falarem sobre um possível
investimento da marca em Portugal.
 
A empresa de Elon Musk procura um local para instalar uma gigafábrica de carros eléctricos e de
baterias de iões de lítio na Europa.
 
A corrida a este investimento já começou e Portugal conta com concorrentes de peso. Espanha, França
e Holanda já se chegaram à frente para agarrarem este investimento.
 
Portugal tem assim de montar um bom caso para apresentar à marca norte-americana. O Negócios
apresenta alguns dos argumentos de peso que Portugal tem para receber este mega-investimento que
pode representar um investimento de 5 mil milhões de dólares para criar 6.500 empregos directos e
22 mil indirectos entre os fornecedores, à semelhança da gigafábrica original nos Estados Unidos.
 
1 - Sol que nunca mais acaba
 
Esta é de caras. Portugal é um dos países da Europa Ocidental com mais horas de radiação solar por
ano. À partida, esta característica não seria muito importante para um fábrica automóvel, mas a
gigafábrica original nos Estados Unidos vai usar a própria energia que consome, através das centenas
de painéis solares instalados no seu telhado.
 
Esta vantagem foi precisamente destacada pelo autarca de Mangualde. "Temos a certeza absoluta que
a exposição solar do nosso país é um factor decisivo", disse João Azevedo (PS).
 
2 - Somos dos maiores produtores mundiais de lítio
 
O lítio é essencial para a Tesla. Primeiro, para produzir as baterias de iões de lítio, que vão depois
equipar os carros eléctricos produzidos pela marca norte-americana.
 
O Governo já anunciou que vai criar um grupo de trabalho, com o objectivo de identificar e
caracterizar a existência de depósitos de lítio em Portugal e as potenciais actividades económicas
associadas ao seu aproveitamento.
 
A intenção surge depois da mineira Dakota Minerals ter anunciado que quer começar a produzir em
Portugal em 2019, depois de ter descoberto uma jazida de lítio de grandes dimensões no Norte do
país. A australiana quer acelerar a produção para coincidir com a abertura de várias fábricas de
baterias de ião de lítio na Europa.
 
3 - Portos portugueses
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A logística é um ponto essencial na indústria, em particular no sector automóvel. Primeiro, para as
matérias primas e componente poderem chegar sem problemas à fábrica . Em segundo, para poder
escoar facilmente a produção.
 
Este será um ponto importante para a gigafábrica da Tesla e Portugal conta com vários portos por
onde escoar a sua produção, como por exemplo Sines, Setúbal, Aveiro ou Leixões.
 
Neste âmbito, o autarca de Palmela sublinhou as vantagens do seu concelho. "Desde já, o nosso
posicionamento estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa, com a possibilidade de
ligação a grandes eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias
existentes para o Norte e Sul de Portugal", disse Álvaro Amaro (CDU).
 
4 - Indústria automóvel
 
Portugal tem um historial na produção de automóveis. A Autoeuropa produz Volkswagens no país há
já 25 anos e prepara-se para anunciar um novo modelo em 2017, um SUV, que vai disparar a
produção das 90 mil unidades para as 200 mil em 2018.
 
Já a PSA Peugeot Citroen produz em Mangualde desde 1962. O primeiro modelo a sair das linhas de
produção foi o mítico "dois cavalos" da Citröen. A fábrica anunciou recentemente que vai investir 48
milhões até 2018 para produzir o sucessor das carrinhas Berlingo e Partner.
 
Em Abrantes, a fábrica do Tramagal produz há mais de 50 anos. Primeiro, os camiões da francesa
Berliet. Actualmente, a produção pertence à Mitsubishi Fuso Truck Europe (que pertence ao grupo
alemão Daimler), e fabrica o camião ligeiro comercial Fuso Canter.
 
Já a Renault em Cacia anunciou recentemente que vai investir 100 milhões de euros para produzir a
nova geração de caixa de velocidades para o grupo Renault Nissan.
 
5 - Forte indústria de componentes
 
Para produzir automóveis são necessários fornecedores de peças e que a sua localização seja próxima
da fábrica. E Portugal conta com uma forte indústria de fabricantes de componentes.
 
O país conta com 200 empresas de componentes, responsáveis por 45 mil postos de trabalho e que
geraram um volume de negócios de 8,4 mil milhões de euros em 2015, segundo dados da Associação
de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).
 
Para ter uma ideia, esta indústria contribuiu com 5% para o produto interno bruto (PIB) e pesou 13%
nas exportações de bens transacionáveis.
 
6 - Autarquias altamente motivadas
 
Torres Vedras, Palmela, Abrantes, Mangualde, Maia e Viana do Castelo. Todas estas autarquias estão
a esgrimir os seus argumentos para virem a receber o investimento da Tesla. A mais recente foi a
autarquia de Abrantes, casa da Mitsubishi Fuso.
 
"Abrantes é um concelho estrategicamente localizado entre o norte e o sul, o litoral e o interior e a
fronteira luso-espanhola. Esta localização estratégica é potenciada pela existência de infra-estruturas
rodoferroviárias que permitem assegurar boas condições de conectividade e interacção coma a Área
Metropolitana de Lisboa, o Vale do Tejo, o Alto Alentejo, a Beira Interior e o território espanhol", disse
ao Negócios fonte oficial da autarquia.
 
7 - Benefícios fiscais e apoio ao investimento
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Dois pontos muito importantes para um futuro investimento. O apoio dado pelo Estado português às
empresas ao investimento e criação de emprego foi recentemente destacado por um executivo de
topo da Siemens, Andy Maertz.
 
Recorde-se que o investimento de 677 milhões na Autoeuropa, para instalar a nova linha de produção
MQB onde vai ser produzido o novo SUV do grupo alemão em 2017, recebeu incentivos ao
investimento. Outro exemplo é o da Continental Mabor que vai ter direito a incentivos fiscais no
âmbito do investimento de 50 milhões em Famalicão e que vai criar 125 postos de trabalho.
 
8 - Água, sol e vento
 
As energias renováveis avançam em Portugal com toda a força. Em Maio, a água, o vento e o sol
foram os responsáveis exclusivos pela produção de electricidade durante mais de quatro dias. Mais
precisamente 107 horas no total entre a manhã de Sábado, 7 de Maio, até ao final da tarde de quarta-
feira, 11 de Maio.
 
Desde o início do ano e até Outubro, 60% da electricidade produzida em Portugal teve origem em
fontes de energia renovável, com a hídrica a liderar (33%), seguida da eólica (21%), bioenergia (5%)
e a solar (1%), segundo dados divulgados pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis
(APREN) a partir de dados da REN.
 
9 - Carregamento de carros eléctricos e carros autónomos
 
A rede de postos de carregamento de carros eléctricos na via pública soma e segue. Até 2018, a rede
Mobi.e vai ter mais de 1.600 postos em Portugal, com 50 deles a serem de carga rápida. O facto do
país ter uma rede alargada poderá ser visto como uma vantagem para a Tesla e para os seus carros
eléctricos, caso queira efectuar testes a protótipos, por exemplo.
 
Elon Musk tem apostado fortemente no carro autónomo. E o Governo português está neste momento
a preparar um diploma legislativo para permitir a circulação de carros autónomos.
 
"Queremos criar legislação que permita usar as ruas de Portugal para piloto, para testes de carros"
autónomos, adiantou recentemente João Vasconcelos, secretário de Estado da Indústria, em
entrevista ao Negócios.
 
10 - Muito talento disponível
 
A qualidade do ensino em Portugal foi destacada recentemente pelo líder da Bosch em Portugal, Carlos
Ribas. "As universidades portuguesas lançam jovens talentos para o mercado todos os anos. A
educação académica está entre as mais qualificadas na Europa".
 
Ao mesmo tempo, sublinhou a qualidade dos engenheiros portugueses. "Portugal tem competências
na engenharia com pessoas muito qualificadas".
 
Carlos Ribas também destacou a qualidade dos trabalhadores portugueses. "As fábricas da Bosch em
Portugal estão fortemente comprometidas e altamente motivadas". E deu dois exemplos: a baixa
flutuação e baixo absentismo nas fábricas da empres em Aveiro, Braga e Ovar. "A performance das
nossas empresas está no topo dentro do grupo. Os trabalhadores são altamente qualificados",
declarou o gestor.
 
11 - Paixão pelo carro eléctrico
 
Há cada vez mais portugueses a optarem pelos carros eléctricos. Os números do primeiro semestre
são ilustrativos, com vendas de 950 destes veículos, uma subida de 80% face a 2015.
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Estes números poderão sofrer um aumento, com a conclusão da rede de postos de carregamento, com
o aumento da autonomia dos carros eléctricos e com a chegada ao mercado de modelos com preços
acessíveis, como o Tesla Model 3.
 
12 - O amor dos portugueses pela Tesla
 
Mal se soube que a Tesla tinha sondado o Governo português sobre este investimento, os portugueses
reagiram de forma positiva. Mais de 25 mil pessoas já aderiram ao grupo "Bring Tesla Gigafactory to
Portugal". O grupo fervilha com sugestões, opiniões e vantagens para a marca de Elon Musk escolher
Portugal
 
"Vamos mostrar como é que a Tesla vai ser bem recebida e como Portugal é o melhor local para a sua
nova fábrica na Europa", pode-se ler na descrição deste grupo do Facebook que vai organizar um
evento na próxima segunda-feira, às 18:30 horas, no auditório do 'Leap Center', nas Amoreiras, em
Lisboa.
 
02 de Dezembro de 2016 às 20:34

Página 50



A51

Câmara Municipal de Mangualde pagou Saneamento Financeiro - Município prevê
entrar em 2017 sem Plano de Ajustamento Financeiro
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02-12-2016
 
Fonte: Câmara Municipal de Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, no passado dia 30 de novembro, uma operação bancária
de antecipação de pagamento do saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros
(980.085,85EUR). Esta operação, efetuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na
íntegra o plano de saneamento financeiro.
Ainda durante esta semana, a autarquia vai efetuar uma operação de substituição de dívida no valor
aproximado de três milhões de euros (2.996.009,47EUR) que visa o pagamento de duas tranches de
financiamento da administração central ao abrigo do Plano de Apoio à Economia Local. Com estas
operações financeiras, a autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em custos de juros com a
dívida.
( ) «ESTAMOS A SAIR DESTE AJUSTAMENTO ONZE ANOS ANTES, COM MILHÕES DE EUROS DE
DÍVIDA PAGA ( )
A AUTARQUIA ENTRA EM 2017 EM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E COM MÚSCULO PARA INVESTIMENTO
NA SUA
MAIORIAASSOCIADO AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS» , JOÃO AZEVEDO
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo «A saída do ajustamento
financeiro é um claro indicador de boas práticas de gestão na autarquia de Mangualde nos últimos
anos e revelador de um trabalho de responsabilidade e de compromisso com os mangualdenses». João
Azevedo afirma ainda que «lamentamos que o dinheiro público, o dinheiro dos mangualdenses seja
para pagar dívida em vez de investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, mas só assim é
possível garantir equilíbrio financeiro e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do serviço
público no território».
O autarca sublinha que «o trabalho realizado fala por si mesmo. Entrámos em 2009 com desequilíbrios
financeiros gravíssimos, uma autarquia em falência. Preparámos um plano de ajustamento financeiro
que deveria ser executado até 2027. Estamos a sair deste ajustamento onze anos antes, com milhões
de euros de dívida paga.» O autarca conclui ainda que «a autarquia entra em 2017 em equilíbrio
financeiro e com músculo para investimento na sua maioria associado aos fundos comunitários. Vamos
continuar a gerir a autarquia, os dinheiros públicos, com boas práticas de gestão e acima de tudo com
responsabilidade e sustentabilidade financeira. Trata-se do início de um novo ciclo, um ciclo de
excelência, de um novo tempo.»
A extinção do Plano de Ajustamento Financeiro será apreciada pela câmara e proposto a aprovação da
Assembleia Municipal que se realizará este mês.
 
Fonte: Câmara Municipal de Mangualde
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Mangualde debateu a Participação Social e o Envelhecimento Bem-Sucedido
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Na passada sexta-feira, dia 18 de novembro, Mangualde acolheu o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Perante um auditório repleto,
foram abordadas as temáticas 'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas
participativas, inovação e envelhecimento'. O seminário foi uma organização do Município de
Mangualde e da Tempo XL e contou ainda com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares,
Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade
Sénior. O momento contou com a presença de João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
O encontro decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e teve como oradores Maria José
Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia
Araújo, Investigadora, docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia
Azevedo, Técnica do Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer
de Viseu; Maria João Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de
Yoga para seniores; Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior
- Rotary Clube de Mangualde. Os moderadores foram José Machado, sociólogo e técnico do núcleo
distrital EAPN de Viseu e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos
 
2 de Dezembro de 2016
 
Rosto
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"Autarquia entra em 2017 em equilíbrio financeiro", diz o presidente da Câmara 

Mangualde pagou 1 milhão 
de saneamento financeiro 
Viseu Município prevê entrar em 2017 sem plano de ajustamento financeiro. 
Na próxima semana vai efectuar uma operação de substituição de dívida 

A Gamara Municipal de Man-
gualde realizou uma operação 

bancária de antecipação de pa-
gamento do saneamento finan-

ceiro, no valor aproximado de 
1 milhão de euros (980.085,85 

euros). Esta operação, efectuada 
com capitais próprios da autar-
quia, permitiu liquidar na ínte-
gra o plano de saneamento fi-
nanceiro. 

Ainda durante a próxima se-
mana, a autarquia vai efectuar 
unia operação de substituição 
de dívida no valor aproxi-
mado de três milhões de euros 

(2.996.009;47 euros) que visa o 
pagamento de duas tranches de 
financiamento da administra-
ção central ao abrigo do Plano 

de Apoio à Economia Local. 
Com  estas operações financei-
ras, a-autarquia poupa cerca de 
meio milhão de euros em cus-
tos de juros comi a dívida. 

Para o ) presidente da ( ',amara 

Municipal de Mangualde, "a 
saída do ajustamento financeiro 
é um claro indicador de boas 

práticas de gestão na autarquia 
íno s últimos anos e revelador de 

una trabalho ( ic responsabili-

dade e de co )mpromisso com  

os mangualdenseS". João Aze-
vedo lamenta "que o dinheiro 

público, o dinheiro dos man-
gualdenses, seja para pagar dí-
vida em vez de investimento, 

aliás, dívida herdada por este 
Executivo, mas só assim é pos-

sível garantir equilíbrio finan-
ceiro e orçamental para melho-

rar a qualidade de vida e do ser-

viço publico no território". 

O autarca sublinha que "o tra-

balho realizado fala por si mes-

mo. Entrámos em 2009 com  

desequilíbrios financeiros gra-

víSsimos, uma autarquia em fa-
lência. Preparámos um plano 
de ajustamento financeiro que 
deveria ser executado ate 20/7. 
Estamos a sair deste ajusta-
mento 11 anos antes, com Mi-
lhões de euros de dívida paga". 

João Azevedo conclui ainda 

que "a autarquia entra em 2017 
em equilíbrio financeiro) r com 
músculo para investimento na 
sua maioria associado aos fun-

dos comunitários. Vamos con- 

firmar a gerir a autarquia, os ã - 

n heiros públicos, com boas prá-

ticas de gestão e, acima de tudo, 
com responsabilidade e susten-
tabilidade financeira. Trata-se 
do inicio de um novo ciclo, uni 

ciclo de excelência& um no ovo 
tempo". 

A extinção do Plano de Ajus-

1;anctit(> Financeiro será apre-

ciada pela Câmara e proposta 
a aprovação da Assembleia 

Municipal, que se realizará este 

ittés. • 
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Autoridades portuguesas 
não comentam 
negociações com a Tesla. 
Nem alimentam 
grandes expectativas 

Portugal com poucas hipóteses de ter fábrica da Tesla

É “muito baixa” a probabili-
dade de Portugal receber a 
“gigafábrica” europeia do 
construtor californiano de ve-
ículos elétricos, Tesla. Esta é a 
avaliação feita ao Expresso por 
fontes que acompanham este 
processo, quer empresários 
quer organismos oficiais.

Depois do patrão da Tesla, 

Elon Musk, ter decidido avan-
çar com uma grande fábrica 
de baterias no Estado norte-
-americano do Nevada, admi-
tiu que a estratégia de mercado 
da sua marca para a Europa 
dependeria da realização de 
um grande investimento em 
solo europeu — da ordem dos 
5000 milhões de dólares, para 
criar 6500 empregos diretos e 
22 mil indiretos junto de forne-
cedores, para construir carros 
e fabricar baterias destinadas 
a abastecer as encomendas 
europeias.

A Galiza — segundo o jornal 
“Faro de Vigo” — foi uma das 
regiões que efetuaram contac-
tos formais com a Tesla a mani-
festar interesse em captar este 
projeto. Além da Galiza, várias 
outras regiões europeias, com 
fortes clusters do sector auto-
móvel, deram os mesmos pas-
sos. Entre as propostas mais 
fortes encontram-se França, 
Holanda (que já tem uma fá-
brica de montagem da Tesla) 
e vários países da Europa do 
Leste.

Portugal não ficou à margem 
desta manifestação de interes-
ses e “houve contactos formais” 
— confirmaram ao Expresso 
fontes do sector — entre a Tesla 
e as autoridades portuguesas, 
mas o resultado desta aborda-
gem “inicial” foi “empolada” 
nos jornais e nas redes sociais, 
reconhecem as mesmas fontes. 
“Os projetos da Tesla para Por-
tugal podem ter uma dimensão 
diferente, que não chega a uma 
gigafábrica, mas é muito pre-
maturo dizer especificamente 
quais são os seus objetivos”, 
comentou uma fonte que pediu 
o anonimato. Relativamente à 
produção industrial da Tesla, 
tudo indica que a fábrica gigan-
te do Nevada terá capacidade 
para fornecer as baterias ne-
cessárias a produção de carros 
que a Tesla prevê efetuar nos 
próximos anos, abastecida pelo 
lítio oriundo da Austrália, do 
Chile, da Argentina, da China 
ou do Zimbabwe.

Mas em Portugal, entre os 
interessados em captar o in-
vestimento da Tesla encon-
tram-se diversos municípios 
que têm, de uma forma ou de 
outra, tradição na atividade 
industrial de produção de 
componentes mecânicos. É o 
caso de Évora, Beja, Palmela, 
Torres Vedras, Aveiro, Via-
na do Castelo, Mangualde e 
Guarda.

André Marquet, um dos em-
presários que lançaram o pro-
jeto Beta-i — um acelerador de 
startups —, liderou a recente 

iniciativa de colocar no Face-
book uma página de apoio à 
captação do projeto da Tesla 
para Portugal. “Bring Tesla 
Gigafactory to Portugal” é o 
nome da página que criou um 
grupo público a que já aderi-
ram mais de 44.400 membros. 
André Marquet adianta que 
quer “realizar um debate pú-
blico deste tema a 5 de dezem-
bro, na Escola de Tecnologias 
Inovação e Criação (ETIC) em 
Lisboa”.

João Palma-Ferreira

jpferreira@expresso.impresa.pt

A Tesla só tem uma linha de montagem europeia 
na Holanda FOTO JOSEPH WHITE/REUTERS

Os interessados

Há oito municípios em 
Portugal que manifestaram 
interesse em captar o 
investimento da Tesla: 
Évora, Beja, Palmela, Torres 
Vedras, Aveiro, Viana do 
Castelo, Mangualde e 
Guarda. Todos têm 
argumentos que garantem 
capacidade de integrar com 
sucesso o projeto.
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Câmara Municipal de Mangualde pagou saneamento financeiro
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A Câmara Municipal de Mangualde informa que realizou uma operação bancária de antecipação de
pagamento do saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros (980.085,85EUR).
Esta operação, efetuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na íntegra o plano de
saneamento financeiro.
 
Ainda durante esta semana, a autarquia vai efetuar uma operação de substituição de dívida no valor
aproximado de três milhões de euros (2.996.009,47EUR) que visa o pagamento de duas tranches de
financiamento da administração central ao abrigo do Plano de Apoio à Economia Local. Com estas
operações financeiras, a autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em custos de juros com a
dívida.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "A saída do ajustamento
financeiro é um claro indicador de boas práticas de gestão na autarquia de Mangualde nos últimos
anos e revelador de um trabalho de responsabilidade e de compromisso com os mangualdenses". João
Azevedo afirma ainda que "lamentamos que o dinheiro público, o dinheiro dos mangualdenses seja
para pagar dívida em vez de investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, mas só assim é
possível garantir equilíbrio financeiro e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do serviço
público no território".
 
O autarca sublinha que  o trabalho realizado fala por si mesmo. "Entrámos em 2009 com
desequilíbrios financeiros gravíssimos, uma autarquia em falência. Preparámos um plano de
ajustamento financeiro que deveria ser executado até 2027. Estamos a sair deste ajustamento onze
anos antes, com milhões de euros de dívida paga." O autarca conclui ainda que "a autarquia entra em
2017 em equilíbrio financeiro e com músculo para investimento na sua maioria associado aos fundos
comunitários. Vamos continuar a gerir a autarquia, os dinheiros públicos, com boas práticas de gestão
e acima de tudo com responsabilidade e sustentabilidade financeira. Trata-se do início de um novo
ciclo, um ciclo de excelência, de um novo tempo."
 
Inserido em 2, Dezembro - 2016
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Mangualde ouviu Daniel Bessa falar sobre «Portugal e o Futuro»
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03-12-2016
 
Fonte: Câmara Municipal de Mangualde
O Professor Doutor Daniel Bessa esteve em Mangualde para falar de «Portugal e o Futuro».
 
O economista, que aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor
Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, para proferir esta
conferência, falou um pouco dos nossos dias, da atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
 
Centenas de pessoas assistiram a este momento que teve lugar pelas 21h00 no auditório da Biblioteca
Municipal Dr.
 
Alexandre Alves, em Mangualde.
 
 Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma
filha.
 
É Licenciado e Doutorado em Economia, na FEP e no ISEG, respetivamente.
 
É ainda Presidente do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como
Administrador não executivo da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação
Bial.
 
Foi Administrador do Finibanco e Administrador não executivo da Efacec, da AICEP, da Celbi e da
INPARSA, Vogal do Conselho Geral e de Supervisão do BCP e Presidente do Conselho Fiscal de SPGM ,
Sociedade de Investimento.
 
Foi ainda Diretor-geral da COTEC Portugal (Junho de 2009 a Fevereiro de 2016), Presidente da
Direcção da EGP , University of Porto Business School (2000-2009) e docente da Universidade do
Porto (1970-2009).
 
.
 
 
Fonte: Câmara Municipal de Mangualde
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE PAGOU SANEAMENTO FINANCEIRO
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MUNICÍPIO PREVÊ ENTRAR EM 2017 SEM PLANO DE AJUSTAMENTO FINANCEIRO
 
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, no passado dia 30 de novembro, uma operação bancária
de antecipação de pagamento do saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros
(980.085,85EUR). Esta operação, efetuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na
íntegra o plano de saneamento financeiro.
 
Ainda durante esta semana, a autarquia vai efetuar uma operação de substituição de dívida no valor
aproximado de três milhões de euros (2.996.009,47EUR) que visa o pagamento de duas tranches de
financiamento da administração central ao abrigo do Plano de Apoio à Economia Local. Com estas
operações financeiras, a autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em custos de juros com a
dívida.
 
ESTAMOS A SAIR DESTE AJUSTAMENTO DEZ ANOS ANTES, COM MILHÕES DE EUROS DE DÍVIDA
PAGA (.)
 
A AUTARQUIA ENTRA EM 2017 EM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E COM MÚSCULO PARA INVESTIMENTO
NA SUA MAIORIAASSOCIADO AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS  - JOÃO AZEVEDO
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo  A saída do ajustamento
financeiro é um claro indicador de boas práticas de gestão na autarquia de Mangualde nos últimos
anos e revelador de um trabalho de responsabilidade e de compromisso com os mangualdenses . João
Azevedo afirma ainda que  lamentamos que o dinheiro público, o dinheiro dos mangualdenses seja
para pagar dívida em vez de investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, mas só assim é
possível garantir equilíbrio financeiro e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do serviço
público no território .
 
O autarca sublinha que  o trabalho realizado fala por si mesmo. Entrámos em 2009 com desequilíbrios
financeiros gravíssimos, uma autarquia em falência. Preparámos um plano de ajustamento financeiro
que deveria ser executado até 2027. Estamos a sair deste ajustamento onze anos antes, com milhões
de euros de dívida paga.
 
O autarca conclui ainda que  a autarquia entra em 2017 em equilíbrio financeiro e com músculo para
investimento na sua maioria associado aos fundos comunitários. Vamos continuar a gerir a autarquia,
os dinheiros públicos, com boas práticas de gestão e acima de tudo com responsabilidade e
sustentabilidade financeira. Trata-se do início de um novo ciclo, um ciclo de excelência, de um novo
tempo.
 
A extinção do Plano de Ajustamento Financeiro será apreciada pela câmara e proposto a aprovação da
Assembleia Municipal que se realizará este mês.
 
Sofia Monteiro
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TEXTO ROBERTO DORES
IMAGEM CMM

A EMPRESA TESLA ESTÁ EM NEGOCIAÇÕES COM GOVERNO PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE EM PORTUGAL

Palmela tenta seduzir gigante americano dos carros elétricos

O presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro, já fez o convite ao representante do ‘gigante’ norte-americano 
para visitar o concelho. A Empresa está a negociar com o governo e o concelho palmelense oferece mão-de-obra 
qualificada e uma localização estratégia privilegiada.

A 
Câmara de Palmela está 
entre as autarquias que 
tentam posicionar-se 
para atrair o investimento 
que a construtora de car-

ros eléctricos Tesla admite reali-
zar na Europa, tendo já o municí-
pio feito o convite ao 
representante do gigante norte-
-americano no velho continente 
para que visite o concelho, como 
revelou ao Semmais o presidente 
Álvaro Amaro.
 «Assim que percebemos que 
havia hipóteses do investimento 
ser em Portugal, demos conta 
dos nossos atributos e vanta-
gens  relativamente a outros 
municípios, ao diretor para a 
Europa da Tesla», revelou o edil, 
tendo recebido há dias a respos-
ta. Para já a empresa ainda não 
está, propriamente, à procura da 
localização, mas Charle DelaVil-

le admitiu estar disponível «para 
voltar ao assunto no próximo 
ano», revelou Álvaro Amaro.
 Contudo, os contactos não fi-
cam por aqui. Como o assunto 
ainda está a ser tratado ao nível do 
Ministério da Economia, a  autar-
quia vai tentar perceber junto da 
tutela quais são os contornos do 
projeto. «Sabemos que a empresa 
está a negociar com o Estado al-
guns aspetos relacionados com os 
incentivos à sua instalação e nós 
procuraremos fazer o nosso cami-
nho», avançou ainda o autarca de 
Palmela que também abordou o 
próprio IAPMEI (Agência para a 
Competitividade e Inovação).

MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA 
E POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
E quais são os principais atribu-
tos que Palmela tem para oferecer 
a este mega projeto? «Temos 
mão-de-obra qualificada, ensino 
superior, formação profissional 
que pode ajudar os trabalhadores 
que venham a ser recrutados», 

começa por registar o edil, embo-
ra alerte que a grande mais-valia 
é o posicionamento estratégico 
na península de Setúbal.
 «As ligações rodoviárias e 
ferroviárias, as ligações ao porto 
de Setúbal. Temos território in-
fraestruturado e preparado para  
receber mais residentes que 
aqui venham a fixar-se para 
efeitos de trabalho. Também há 
equipamentos culturais e esco-
lares e parque industrial com es-
paço», insiste Álvaro Amaro, 
para quem a instalação em Pal-
mela da Tesla iria «acentuar» a 
importância do cluster automó-
vel no concelho, ao lado da Au-
toeuropa, mas também da Viste-
on ou Introsys (ligada à 
robótica). «Há um conjunto de 
empresas que aqui se fixam até 
para criarem sinergias», resume.
 Palmela não está sozinha 
nesta corrida. Torres Vedras e 
Mangualde são dois municípios 
que também já se posicionaram 
para tentar serem os escolhidos.

CONVERSAS COM O GOVERNO 
JÁ TIVERAM INÍCIO
Recorde-se que a Tesla já falou 
com o Governo para instalar fá-
brica em Portugal. A companhia 
de Elon Musk quer produzir 
carros eléctricos e baterias na 
Europa, pelo que o nosso país 
está entre os que estão a ser es-
tudados tendo mesmo existido 
contactos oficiais ao mais alto 

nível. No início de Novembro, o 
líder da Tesla, Elon Musk, reve-
lou que a companhia estava a 
planear instalar uma fábrica na 
Europa e que o país seria esco-
lhido no próximo ano. Só para 
construir a gigafábrica nos EUA 
foram investidos 5 mil milhões 
de dólares para criar 6500 em-
pregos directos e 22 mil indirec-
tos entre os fornecedores. 
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PALMELA ESTÁ NA LUTA PELOS 
CARROS ELÉTRICOS AMERICANOS 
A gigante Tesla, empresa norte-americana que é uma das maiores fabricantes de viaturas 
elétricas, pode vir a instalar-se em Palmela. A confirmação foi feita ao Semmais pelo presidente 
do município, Álvaro Amaro, que confirmou contactos com representantes em Portugal. O grupo 
automóvel quer mesmo instalar-se no nosso país e está em negociações com o governo de António 
Costa. Palmela oferece mão-de-obra qualificada e um posicionamento estratégico invejável. 
NEGÓCIOS PÁGINA 12
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Câmara de Mangualde sai do plano de saneamento financeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-12-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1049daa6

 
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, no passado dia 30 de novembro, uma operação bancária
de antecipação de pagamento do saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros
(980.085,85EUR). Esta operação, efetuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na
íntegra o plano de saneamento financeiro.
 
Ainda durante esta semana, a autarquia vai efetuar uma operação de substituição de dívida no valor
aproximado de três milhões de euros (2.996.009,47EUR) que visa o pagamento de duas tranches de
financiamento da administração central ao abrigo do Plano de Apoio à Economia Local. Com estas
operações financeiras, a autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em custos de juros com a
dívida.
 
(.)  ESTAMOS A SAIR DESTE AJUSTAMENTO ONZE ANOS ANTES, COM MILHÕES DE EUROS DE DÍVIDA
PAGA (.)
 
A AUTARQUIA ENTRA EM 2017 EM EQUILÍBRIO FINANCEIRO E COM MÚSCULO PARA INVESTIMENTO
NA SUA MAIORIAASSOCIADO AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS  - JOÃO AZEVEDO
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo  A saída do ajustamento
financeiro é um claro indicador de boas práticas de gestão na autarquia de Mangualde nos últimos
anos e revelador de um trabalho de responsabilidade e de compromisso com os mangualdenses . João
Azevedo afirma ainda que  lamentamos que o dinheiro público, o dinheiro dos mangualdenses seja
para pagar dívida em vez de investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, mas só assim é
possível garantir equilíbrio financeiro e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do serviço
público no território .
 
O autarca sublinha que  o trabalho realizado fala por si mesmo. Entrámos em 2009 com desequilíbrios
financeiros gravíssimos, uma autarquia em falência. Preparámos um plano de ajustamento financeiro
que deveria ser executado até 2027. Estamos a sair deste ajustamento onze anos antes, com milhões
de euros de dívida paga.  O autarca conclui ainda que  a autarquia entra em 2017 em equilíbrio
financeiro e com músculo para investimento na sua maioria associado aos fundos comunitários. Vamos
continuar a gerir a autarquia, os dinheiros públicos, com boas práticas de gestão e acima de tudo com
responsabilidade e sustentabilidade financeira. Trata-se do início de um novo ciclo, um ciclo de
excelência, de um novo tempo.
 
A extinção do Plano de Ajustamento Financeiro será apreciada pela câmara e proposto a aprovação da
Assembleia Municipal que se realizará este mês.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
4 Dezembro, 2016
 
José Silva
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A Câmara de Mangualde reali-
zou uma operação bancária de
antecipação de pagamento do
saneamento financeiro, no va-
lor aproximado de 1 milhão de
euros. Esta operação, efectuada
com capitais próprios da au-
tarquia, permitiu liquidar na ín-
tegra o plano de saneamento
financeiro.

Ainda durante esta semana,
a autarquia vai efectuar uma
operação de substituição de dí-
vida no valor aproximado de
três milhões de euros que visa
o pagamento de duas tranches
de financiamento da adminis-
tração central ao abrigo do
Plano de Apoio à Economia
Local. Com estas operações fi-
nanceiras, a autarquia poupa
cerca de meio milhão de euros
em custos de juros com a dí-

vida.
Para o presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, «a
saída do ajustamento finan-
ceiro é um claro indicador de
boas práticas de gestão na au-

tarquia de Mangualde nos úl-
timos anos e revelador de um
trabalho de responsabilidade e
de compromisso com os man-
gualdenses». João Azevedo la-
menta «que o dinheiro público,

o dinheiro dos mangualdenses
seja para pagar dívida em vez
de investimento, aliás, dívida
herdada por este executivo,
mas só assim é possível garan-
tir equilíbrio financeiro e orça-

mental para melhorar a quali-
dade de vida e do serviço pú-
blico no território».

O autarca sublinha que «o
trabalho realizado fala por si
mesmo. Entrámos em 2009
com desequilíbrios financeiros
gravíssimos, uma autarquia
em falência. Preparámos um
plano de ajustamento finan-
ceiro que deveria ser execu-
tado até 2027. Estamos a sair
deste ajustamento onze anos
antes, com milhões de euros
de dívida paga». Azevedo con-
clui ainda que «a autarquia en-
tra em 2017 em equilíbrio fi-
nanceiro e com músculo para
investimento na sua maioria
associado aos fundos comuni-
tários. Vamos continuar a gerir
a autarquia, os dinheiros pú-
blicos, com boas práticas de
gestão e acima de tudo com
responsabilidade e sustentabi-
lidade financeira. Trata-se do
início de um novo ciclo, um ci-
clo de excelência, de um novo
tempo».

A extinção do Plano de Ajus-
tamento Financeiro será apre-
ciada pela câmara e proposto
a aprovação da Assembleia
Municipal a realizar este mês.�

Mangualde pagou 1 milhão
de saneamento financeiro
Finanças Município prevê entrar em 2017 sem plano de ajustamento financeiro 

Câmara de Mangualde está a superar as dificuldades financeiras
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Grupo Antolín instala-se em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-12-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/grupo-antolin-instala-se-em-mangualde/

 
A nova fábrica vai nascer junto à PSA Citroen, num terreno com cerca de 14 mil metros quadrados e
vai permitir a criação de mais de meia centena de empregos. Segundo o presidente da Camara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, trata-se de uma empresa que " é um dos grandes
fornecedores da PSA".
 
O investimento que se prevê ficar concluído no próximo ano ronda os quatro milhões de euros e vai
resultar numa unidade de produção industrial com o objetivo de produzir interiores de automóveis.
Para João Azevedo, "trata-se de mais uma excelente notícia para Mangualde e para a região, uma vez
que representa um investimento de um grande grupo empresarial que criará mais emprego e valor
acrescentado para o tecido económico local".
 
Tesla em Portugal?
 
O autarca mangualdense vê com alguma expectativa o impasse que envolve o novo investimento da
Tesla, a marca norte americana de baterias e veículos eléctricos, que tem intenção de construir uma
nova unidade na Península Ibérica. Na opinião de João Azevedo, "a região do interior poderia ser uma
opção caso a empresa viesse para Portugal".
 
O presidente do município considera que a região tem condições para receber a empresa e seria uma
forma de minimizar o despovoamento que existe. Sobre a possibilidade do concelho de Mangualde
poder entrar na corrida para acolher a possível nova empresa da Tesla, o autarca explica que "a
Câmara Municipal analisa sempre todos os processos. É mais uma situação de análise", conclui João
Azevedo.
 
Também vários municípios portugueses mostraram disponibilidade para acolher a empresa. Já esta
semana, numa visita à fábrica do grupo PSA de Mangualde, o primeiro-ministro, António Costa,
desafiou os empresários a investir no interior do país.
 
Inserido em 4, Dezembro - 2016
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VISEU A Câmara de Man-
gualde realizou uma operação
bancária de antecipação de pa-
gamento do saneamento finan-
ceiro, no valor aproximado de
um milhão de euros. Esta ope-
ração, efectuada com capitais
próprios da autarquia, permitiu
liquidar na íntegra o plano de
saneamento financeiro.

Ainda durante esta semana,
a autarquia vai efectuar uma
operação de substituição de dí-
vida no valor aproximado de
três milhões de euros que visa
o pagamento de duas tranches
de financiamento da adminis-
tração central ao abrigo do
Plano de Apoio à Economia
Lo  cal. Com estas operações fi-
nanceiras, a autarquia poupa
cerca de meio milhão de euros
de juros com a dívida.

Para o presidente da Câmara,
“a saída do ajustamento finan-
ceiro é um claro indicador de
boas práticas de gestão na au-
tarquia de Mangualde nos úl-
timos anos e revelador de um
trabalho de responsabilidade e
de compromisso com os man-
gualdenses”. 

João Azevedo lamenta, con-
tudo, “que o dinheiro público,
o dinheiro dos mangualdenses
seja para pagar dívida em vez
de investimento, aliás, dívida
herdada por este executivo,
mas só assim é possível garan-
tir equilíbrio financeiro e orça-
mental para melhorar a quali-
dade de vida e do serviço pú-

blico no território”.
O autarca sublinha que “o

trabalho realizado fala por si
mesmo”. “Entrámos em 2009
com desequilíbrios financeiros
gravíssimos, uma autarquia em
falência. Preparámos um plano
de ajustamento financeiro que
deveria ser executado até 2027.
Estamos a sair deste ajusta-
mento onze anos antes, com
milhões de euros de dívida
paga”, aponta o autarca, con-
cluindo que que “a autarquia
entra em 2017 em equilíbrio fi-
nanceiro e com músculo para
investimento na sua maioria
associado aos fundos comuni-
tários”. 

“Vamos continuar a gerir a
autarquia, os dinheiros públi-
cos, com boas práticas de ges-
tão e acima de tudo com res-
ponsabilidade e sustentabili-
dade financeira. Trata-se do iní-
cio de um novo ciclo, um ciclo
de excelência, de um novo
tempo”, afirma.|

Câmara de Mangualde
pagou um milhão
de saneamento financeiro

Autarquia prevê entrar em
2017 sem plano de ajusta-
mento financeiro 

D.R.
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Câmara de Mangualde
pagou 1 milhão de 
saneamento financeiro
Mangualde Município prevê entrar em 2017 sem plano de ajustamento
financeiro
A Câmara Municipal de Man-
gualde realizou uma operação
bancária de antecipação de pa-
gamento do saneamento fi-
nanceiro, no valor aproximado
de 1 milhão de euros
(980.085,85 euros). Esta ope-
ração, efectuada com capitais
próprios da autarquia, permi-
tiu liquidar na íntegra o plano
de saneamento financeiro.

Ainda durante esta semana,
a autarquia vai efectuar uma
operação de substituição de dí-
vida no valor aproximado de
três milhões de euros
(2.996.009,47 euros) que visa
o pagamento de duas tranches
de financiamento da adminis-
tração central ao abrigo do
Plano de Apoio à Economia
Local. Com estas operações fi-
nanceiras, a autarquia poupa
cerca de meio milhão de euros
em custos de juros com a dí-
vida.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, “a
saída do ajustamento finan-
ceiro é um claro indicador de
boas práticas de gestão na au-
tarquia de Mangualde nos úl-
timos anos e revelador de um
trabalho de responsabilidade
e de compromisso com os
mangualdenses”. João Aze-

vedo afirma ainda lamenta
“que o dinheiro público, o di-
nheiro dos mangualdenses
seja para pagar dívida em vez
de investimento, aliás, dívida
herdada por este executivo,
mas só assim é possível garan-
tir equilíbrio financeiro e orça-
mental para melhorar a quali-
dade de vida e do serviço pú-
blico no território”.

O autarca sublinha que “o
trabalho realizado fala por si
mesmo. Entrámos em 2009

com desequilíbrios financeiros
gravíssimos, uma autarquia
em falência. Preparámos um
plano de ajustamento finan-
ceiro que deveria ser execu-
tado até 2027. Estamos a sair
deste ajustamento onze anos
antes, com milhões de euros
de dívida paga”. João Azevedo
conclui ainda que “a autarquia
entra em 2017 em equilíbrio fi-
nanceiro e com músculo para
investimento na sua maioria
associado aos fundos comu-

nitários. Vamos continuar a ge-
rir a autarquia, os dinheiros
públicos, com boas práticas de
gestão e acima de tudo com
responsabilidade e sustentabi-
lidade financeira. Trata-se do
início de um novo ciclo, um ci-
clo de excelência, de um novo
tempo”. A extinção do Plano
de Ajustamento Financeiro
será apreciada pela câmara e
proposto a aprovação da As-
sembleia Municipal que se rea-
lizará este mês. |

Autarquia realizou operação bancária de antecipação de pagamento do saneamento financeiro
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HOJE

WORKSHOP 
DE VOLUNTARIADO

Mangualde
14h30

A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves assinala o
Dia Internacional do Volun-
tariado com o workshop in-
titulado ‘O poder está em si’. 

LIMPEZA EM SANTA 
COMBA DÃO

Cidade
9h00

O Município de Santa
Comba Dão inicia uma in-
tervenção de limpeza e tra-
tamento de passeios,
bermas e valetas com herbi-
cida, em diversos locais da
cidade. Os trabalhos irão de-
correr até 31 de Janeiro de
2017.

AMANHÃ

GALA DOS 25 ANOS
DA ADICES

Santa Comba Dão
20h30

O secretário de Estado do
Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza, marca
presença na gala comemo-
rativa dos 25 anos da ADI-
CES. A cerimónia realiza-se
na Casa da Cultura de
Santa Comba Dão, e integra
intervenções oficiais e ac-
tuação de um grupo de
cada concelho da área de
intervenção da associação.

PRÓXIMOS DIAS

SEMINÁRIO EM 
MANGUALDE

Biblioteca Municipal
Quarta-feira, 9h15

O auditório da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, aco-
lhe o seminário ‘Ser
Criança, Ser Feliz’.  A inicia-
tiva é promovida pela Co-
missão de Proteção de
Crianças e Jovens de Man-
gualde (CPCJ), em colabo-

ração com o Município de
Mangualde.

APRESENTAÇÃO 
DE LIVROEM
MORTÁGUA

Centro de Animação
Sexta-feira, 21h30

O Centro de Animação Cul-
tural é palco da apresentação
do livro ‘30 Desenhos, 30
Histórias - A Voz da Ter cei ra
Idade’, uma obra do colectivo
artístico MAE - Movimento,
Arte, Experiência.

MERCADÃO EM
SANTA COMBA DÃO

Mercado Municipal
Sábado, 7h30

O Mercadão Natalício e da
Couve Portuguesa realiza-
-se no Mercado de Santa
Comba Dão.

PROVA DE PERÍCIA

São Pedro do Sul
Sábado, 14h00

A Avenida Sá Carneiro, em
S. Pedro do Sul, recebe no
próximo sábado, a partir
das 14h00, a 2.ª Perícia Es-
pecial.

REVISTA À
PORTUGUESA

Lamego
Sábado, 21h30

No próximo sábado, sobe
ao palco do Teatro Ribeiro
Conceição, em Lamego a
revista ‘Bagunçada à Portu-
guesa’. Ao longo de duas
horas são apresentadas va-
riadas rábulas de contextos
humorísticos e de crítica
social e política.

CONCERTO 
EM TONDELA

Igreja matriz
Sábado, 21h30

No próximo sábado, de-
corre em Tondela o Con-
certo de Natal com a
Orquestra Filarmónica
cdas Beiras e Coro Deca na
Igreja Matriz de Tondela.
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Apesar de o valor das exportações ter crescido na globalidade do distrito, este crescimento foi mais significativo nos pequenos concelhos a Norte 

Valor das exportações 
aumenta 3% no distrito de Viseu 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o valor mais alto das exportações encontra-se no segmento empresarial 

dos concelhos de Mangualde (300 milhões), Tondela (268 milhões) e Nelas (122 milhões) 

O
valor das exporta-
ções no distrito de 
Viseu aumentou 
quase 3% em rela-

ção a 2015. Segundo os dados 
do Instituto Nacional de Esta-
tística, até Setembro deste ano 
foram exportados bens no va- 

lor de mais de 977 milhões de 
euros pelas empresas sediadas 
na região, número que repre-
senta um aumento de 23 mi-
lhões de euros face aos primei-
ros nove meses de 2015. 

Os dados daquela entidade 
revelam ainda que o valor mais  

alto das exportações encontra-
se no segmento empresarial 
dos concelhos de Mangualde 
(300 milhões), Tondela (268 
milhões) e Nelas (122 milhões). 
Já entre os concelhos cuja re-
presentatividade foi menor ao 
nível das exportações, encon- 

tramos Cinfães (18 mil euros) e 
Penedono (24 mil euros). 

Apesar de o valor das expor-
tações ter crescido na globali-
dade do distrito, este cresci-
mento foi mais significativo 
nos concelhos de Armamar 
(70%), Tarouca (65%) e Ser- 

nancelhe (40%). Olhando para 
os sectores de actividade, per-
cebemos que o crescimento no 
concelho de Armamar é mais 
significativo no comércio por 
grosso, agricultura, produção 
animal, caça e actividades dos 
serviços relacionados. Em Ta- 
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rouca o maior aumento re-
gista-se no comércio por 
grosso e no comércio a retalho 
e em Semancelhe os sectores 
que apresentam maior cresci-
mento são o fabrico de outros 
produtos minerais não metá-
licos e o comércio por grosso. 

Quanto aos concelhos onde 
o valor decresceu, encontra-
mos Resende (menos 55%), 
Tabuaço (52%), Cinfães (47%), 
Penalva do Castelo (22%), 
Mortágua (15%), Oliveira de 
Frades (11%), Moimenta da 
Beira (7%), São Pedro do Sul 
(4%) e Nelas (1%). No concelho 
de Viseu o valor apresenta uma 
diminuição que ronda os 2%. 

Menos empresas 
exportadoras 

Apesar do aumento regis-
tado no valor das exportações, 
o número de empresas sedia-
das no distrito que exportaram 
os seus produtos nos primeiros 
oito meses deste ano diminuiu 
em relação ao período homó-
logo. Os dados do INE mostram 
que foram 513 as empresas que 
registaram actividade exporta-
dora entre Janeiro e Agosto 
deste ano, menos duas dezenas 
do que as registadas nos pri-
meiros oito meses de 2015. 

Das 513 empresas exporta-
dores situadas no distrito de 
Viseu, 102 situam-se no sector 
de actividade do comércio por 
grosso, 44 dizem respeito à fa-
bricação de produtos metálicos 
e 35 estão inseridas na indús-
tria das bebidas. 

A segmentação por concelho 
mostra que, apesar de estar em 
5.° lugar no que toca ao valor 
das exportações, Viseu lidera a 
tabela, com 163 empresas ex- 

O crescimento do 
valor das exportações 
foi mais significativo 
nos concelhos 
de Armamar, Tarouca 
e Sernancelhe 

portadoras. Já Mangualde, 
município onde o valor dos 
produtos exportados é maior, 
aparece em segundo lugar, 
com 40 empresas dedicadas a 
esta actividade. Segue-se Ton-
dela e Lamego, com 38 e 27 
empresas, respectivamente. 

Em relação aos dados de 
2015, o INE conduiu que no 
distrito de Viseu se regista, en-
tão, uma redução de 20 em-
presas exportadoras, sendo os 
concelhos de Mangualde, Moi- 

menta da Beira, Nelas, Oliveira 
de Frades, Penalva do Castelo, 
Santa Comba Dão, São Pedro 
do Sul, Sátão, Tondela e Viseu 
aqueles onde se verificou esta 
diminuição. 

Pelo contrário, o número de 
empresas que exportam os seus 
produtos aumentou nos con-
celhos de Armamar, Carregai 
do Sal, Lamego, Resende, São 
João da Pesqueira, Tabuaço e 
Vouzela. Em Cinfães e Pene-
dono não foi apurado o número 
de empresas e os concelhos de 
Castro Daire, Mortágua, Ser-
nancelhe e Tarouca mantive-
ram o mesmo registo nos dois 
períodos em análise. 

De realçar que no apura-
mento relativo ao número de 
empresas, por questões de se-
gredo estatístico, a informação 
relativa a empresários em 
nome individual e particulares 
não foi contabilizada. Também 
não entraram nas contas do 
INE o número de empresas 
pertencente à componente das 
estimativas, empresas abaixo 
do limiar de assimilação no co-
mércio intracomunitário (em-
presas sem obrigatoriedade de 
reportar a sua informação ao 
INE, no âmbito do sistema In-
trastat). 

Pormenores 

Mais empresas 
exportadoras 
em Viseu 

Apesar de ser o concelho que 
concentra o maior número de 
empresas exportadoras, 
Viseu aparece em 5.° lugar na 
tabela referente ao valor das 
exportações, o que significa 
que as 163 empresas do con-
celho exportam um valor in-
ferior às 40 empresas 
sediadas no concelho de 
Mangualde. 

Mangualde líder 
em valor de 
exportações 

O concelho de Mangualde 
tem apenas 40 empresas a 
exportar os seus produtos 
(um quarto das que tem 
Viseu), mas estas quatro de-
zenas de firmas representam 
um valor de mais de 300 mi-
lhões de euros em produtos 
exportados, o que faz deste 
concelho o mais rentável, do 
ponto de vista distrital, em 
matéria de exportações. 

Maior empresa 
é a que 
exporta mais 

A PSA é a maior empresa do 
distrito de Viseu e é também 
aquela que garante a liderança 
ao município de Mangualde 
no que toca a exportações. 
Dos mais de 30o milhões que 
valem os produtos exportados 
por empresas daquele conce-
lho, cerca de 223 milhões re-
ferem-se à'fabricação de 
veículos automóveis, rebo-
ques, semi-reboques e com-
ponentes para veículos 
automóveis. 

27 exportadoras 
em Lamego 

Cinffles, Penedono e Resende 
são os concelhos do distrito 
de Viseu onde há menos em-
presas a exportar os seus 
produtos. O concelho da 
zona norte de Viseu que se 
destaca pela sua competiti-
vidade em termos de expor-
tação é Lamego, onde 
existem 27 empresas. 
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Fábrica conta actualmente com 750 colaboradores 

A decisão de criar uma fábrica em Mangualde foi tomada em Setembro de 1962. De então para cá, o crescimento tem sido uma constante 

PSA é a maior empresa do distrito e o "coração" 
do desenvolvimento económico de Mangualde 

Fábrica produziu nos últimos 3o anos cerca de um milhão de veículos e teve em média mil postos 

de trabalho, levando a que seja considerada o "coração" do desenvolvimento económico do concelho 

N
estes 30 anos, que 
são também os 30 
anos de Mangualde 
como cidade, a PSA 

- Peugeot Citroën não só criou 
emprego, como atraiu outras 
empresas. 

"Se não existisse em Man-
gualde, o concelho não tinha 
tanta pujança industrial, por-
que empregou muita gente, 
desenvolveu económica e so-
cialmente o concelho, mas 
também atraiu muito investi-
mento privado que produziu 
mais empregos", diz à agência 
Lusa o presidente da Câmara 
de Mangualde, João Azevedo. 

A decisão de criar uma fá-
brica em Mangualde foi to-
mada em Setembro de 1962, 
em Paris. A produção começou 
em Fevereiro de 1964, tendo o 
carismático 2CV sido o pri-
meiro veículo aí construído. 

Elísio Oliveira trabalha há 
precisamente 3o anos na PSA  

de Mangualde e não tem dúvi-
das de que, neste período, este 
centro de produção foi "o prin-
cipal motor de desenvolvi-
mento do concelho". 

Além de ter produzido cerca 
de um milhão de veículos e 
empregado, em média, mil 
pessoas, "alcançou a 10.a  po-
sição no ranking nacional das 
empresas exportadoras e atin-
giu níveis de competitividade e 
qualidade de topo no mer-
cado", refere o director. 

"Atraiu várias empresas para 
a região", realça, acrescen-
tando que, devido à sua dimen-
são e boas práticas, "impactou 
fortemente o concelho". 

Segundo Elísio Oliveira, 
"centenas de milhares de ho-
ras de formação técnica e in-
dustrial foram ministradas aos 
seus colaboradores". 

"Transformou sociologica-
mente muita gente do campo 
em operários de cultura indus- 

trial e proporcionou a muitos 
contacto com fábricas estran-
geiras", refere. 

O responsável conta que a 
PSA de Mangualde, além de ter 
colaborado com o Instituto de 
Emprego e Formação Profis-
sional e com escolas profissio-
nais da região através da dota-
ção de material e apoios para 
melhorar as condições de for-
mação (como carros, motores 
e caixas de velocidade), pro-
porcionou centenas de estágios 
a jovens e "afirmou-se como 
uma instituição com grande 
sentido de responsabilidade 
social". 

A doação de uma ambulância 
aos Bombeiros Voluntários de 
Mangualde e de duas carrinhas 
de transporte de deficientes ao 
Complexo Paroquial e Santa 
Casa da Misericórdia, a insta-
lação de um parque infantil no 
jardim central da cidade e a 
atribuição de apoios financei- 
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rosa instituições do concelho são alguns 
exemplos. 

O presidente da autarquia, João Aze-
vedo, reconhece o importante papel da 
PSA não só a nível económico, mas 
também da "coesão territorial e social" 
e na criação de ícones para o concelho. 

"A Citroën tem aqui dois ícones mun-
diais que representam Mangualde: o 
2CV e o DS (Boca de Sapo)", frisa, acres-
centando que foram colocadas obras de 
artes alusivas aos dois modelos em duas 
rotundas da cidade. 

PSA vai produzir novo 
modelo a partir de 2018 
e conta com um projecto 
de investimento de 
cerca de 50 milhões de euros 
para transformação 
e inovação tecnológica 

João Azevedo admite que o centro de 
produção "teve momentos bons e mo-
mentos maus, houve momentos em 
que teve de terminar com alguns pro-
cessos industriais", o que implicou me-
nos gente na sua produção. 

"No nosso período fizemos tudo para 
que a Citroën se mantivesse. A partir do 
momento em que percebeu que desen-
volvemos projectos de segurança, de 
aparcamento e de desenvolvimento in-
dustrial deu-nos sinais claros de que fi-
caria aqui", frisa. 

Elisio Oliveira explica que "os anos de  

maior risco de sobrevivência foram, e 
continuarão a ser, os anos de fim decido 
de vida dos veículos que estão a ser pro-
duzidos em cada momento e da conse-
quente mudança de modelo". 

"Os anos de risco verdadeiramente 
letal foram os anos de 2008/2009, em 
que, em consequência da crise do sub-
prime', o mercado automóvel europeu 
caiu fortemente de 18 milhões para 13 
milhões de veículos, tendo por conse-
quência uma subutilização generalizada 
das fábricas", refere. 

Segundo este responsável, "sobra-
vam fábricas" e "foi necessária muita 
coragem e determinação e um enfoque 
estratégico assertivo para garantir a 
continuidade da empresa". 

"Nos anos seguintes, marcados tam-
bém pela crise das dívidas soberanas, 
os mercados foram bastante voláteis, 
tendo a empresa respondido com 
grande flexibilidade, alternando regi-
mes de dois turnos e três turnos com as 
perturbações que sempre caracterizam 
estas situações", acrescenta. 

A PSA de Mangualde está actualmente 
a trabalhar em dois turnos, "fazendo 
220 veículos por dia, 50.000 por ano, 
facturando cerca de 400 milhões de eu-
ros e empregando 75o colaboradores". 

"Tem hoje boas perspectivas de fu-
turo, com o ganho do novo modelo a 
partir de 2018 e o inerente projecto de 
investimento de cerca de 5o milhões de 
euros para transformação e inovação 
tecnológica ", sublinha. 
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A Câmara Municipal de Mangualde realizou uma operação bancária de antecipação de pagamento do
saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros (980.085,85 euros). Esta operação,
efectuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento
financeiro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Imagem manipulada (formatada como mapa de Portugal) da futura fábrica 

Mais de 46 mil 
cidadãos querem 
Tesla em Portugal 
SETOR AUTOMÓVEL  Portugal tem 
uma excelente exposição solar. Mão 
de obra qualificada não falta, no-
meadamente devido à forte presen-
ça da indústria automóvel, e os cus-
tos laborais são baixos no contexto 
europeu. Por outro lado, o pais é o 
maior produtor europeu de Uno, 
algo essencial para uma fábrica de 
baterias. Estas são apenas algumas 
das 19 razões que irão ser expostas 
no encontro de hoje. em Lisboa, or-
ganizado pelo grupo informal de-
nominado "Bring Tesla Gigafactory 
to Portugal!". Em duas semanas, a 
página de Facebook criada para o 
efeito ultrapassou os 46 mil mem-
bros. 

"Tudo começou há cerca de duas 
semanas, depois de o jornal 'Faro de 
Vigo' ter noticiado que Portugal e 
Espanha estavam a competir pela 
futura fábrica da Tesla na Europa. De 
forma natural, organizamos este 
grupo e o evento para debater o as-
sunto. São pessoas da sociedade ci-
vil que falam apenas em nome pró-
prio. tendo-se juntado contudo vá-
rios presidentes de câmaras interes-
sadas em acolher a futura fábrica da 
Tesla". explica André Marquet, um 
dos organizadores do encontro que 
irá ocorrer hoje no LEAP Business 
Park, Espaço Amoreiras, pelas 18.30 
horas. 

Outra dos pontos fortes do pais, 
que está a concorrer com Espanha, 
França, Holanda. Holanda, Repúbli-
ca Checa e. mais recentemente. 
Hungria. prende-se com a situação 
geográfica. "Temos um acesso fácil 
aos EUA por mar e podemos tam-
bém fazer o escoamento do produ-
to para a Europa e Ásia", sublinha 
André Marquei 

"Sobre a fábrica, não há qualquer 
negociação. Portugal só responderá 
se for consultado pela Tesla". disse 
ao "Público" o secretário de Estado 
Adjunto e do Ambiente, José Men-
des. "Não temos, de facto, qualquer 
confirmação nem desmentido por 
parte do Governo sobre o interesse  

da Tesla em trazer a fábrica para 
Portugal. Sabemos que a Tesla vai 
entrar no nosso país pelo retalho e 
vai instalar uma rede de carregado-
res". acrescenta Marquet. 

Câmaras fazem já fila 
Guarda, Évora, Beja, Palmela, Torres 
Vedras, Aveiro, Viana do Castelo, 
Mangualde. Municípios interessa-
dos em receber a Tesla não faltam. 

Localização geográfica "privile-
giada", junto à fronteira com a Gali-
za e os seus quatro milhões de con-
sumidores, boas acessibilidades e 
proximidade a aeroportos do Porto 
e Vigo e aos portos de mar de Lei-
xões. Viana e Vigo, "bom ambiente 
empresarial", e disponibilidade de 
terreno industrial na zona de Cha-
fé/Amorosa. Estes são os principais 
argumentos de Viana do Castelo 

Exposição solar, titio, 
bons portos e mão de 
obra qualificada são 
alguns pontos fortes 

para acolher o novo investimento da 
Tesla. O autarca local. José Maria 
Costa, entregou ao Governo um do-
siè com "as vantagens competitivas" 
do município e acredita que este 
está na linha da frente para ser es-
colhido. 

O presidente da Câmara de Man-
gualde. loão Azevedo, diz que "o se-
gredo é a alma do negócio" e revela 
apenas que já falou com um repre-
sentante da Tesla a quem expós as 
vantagens da região. De Mangualde 
vem apenas a confirmação oficial do 
interesse, lembrando a presença no 
concelho de Palmeia de empresas 
da fileira automóvel e a existência de 
mão de obra qualificada, motivos 
mais do que suficientes para que a 
edilidade já tenha tenha contactado 
diretamente a Tesla. 11)F. /PA/RA/S.F. 
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Por Lusa|12:17
 
A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor aproximado de um milhão de euros,
com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento financeiro, disse hoje o
seu presidente, João Azevedo.
 
"É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o pagamento do plano de saneamento
financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do Município de Mangualde em situação de
grande estabilidade", apontou.
 
De acordo com João Azevedo, a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser
executado até 2027, foi possível sem terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e
taxas.
 
12:17
 
Por Lusa
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A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor aproximado de um milhão de euros,
com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento financeiro, disse hoje o
seu presidente, João Azevedo. "É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o
pagamento do plano de saneamento financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do
Município de Mangualde em situação de grande estabilidade", apontou. De acordo com João Azevedo,
a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser executado até 2027, foi possível sem
terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e taxas.
 
06 | 12 | 2016   12.18H

Página 74



A75

  Tiragem: 24814

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 13,30 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67230862 06-12-2016

Elon Musk, CEO da 
Tesla, anuncia nova 
fábrica na Europa 

em 2017 

Tesla regista-se em 
Lisboa e está cada vez 
mais perto de Portugal 
Automóvel. Grupo de ativistas portugueses quer ter 
uma fábrica de baterias no país e acusa o governo 
de António Costa por fazer pouco para consegui-la 

DIOGO FERREIRA NUNES 

A marca norte-americana de carros elétri-
cos registou a sua sede social em Portugal 
na Avenida da Liberdade, Lisboa. Este é 
mais um passo para a chegada oficial da 
Tesla, numa altura em que surge a possibi-
lidade da instalação de supercarregadores 
e de centros de inovação no país. 

ATesla Portugal, Sociedade Unipessoal 
foi constituída a 22 de novembro e tem dois 
sócios gerentes: Marc Cerda, responsável da 
Tesla em Espanha, e Susan Repo, líder do 
departamento de serviços financeiros da 
marca. ATesla Portugal tem sede na mesma 
morada da sociedade de advogados 
PBBR, que, contactada pelo 
DN /Dinheiro Vivo, limitou-se 
a confirmar a informação pu-
blicada no Portal da Justiça, 
enquanto fonte oficial da Tesla 
reafirmou que estão "à procu-
ra de talentos e de oportunida-
des. No entanto, não temos 
nada para anunciar neste mo-
mento". Entre as oportunida-
des há sete vagas em Portugal 
nas áreas de serviços e de ven-
das. Em Espanha. a Testa inau-
gurou na última semana um 
portal para encomendar dire-
tamente os carros elétricos. 
A inauguração dos primeiros 
concessionários em Madrid e 
Barcelona está mareada para o segundo se-
mestre de 2017, segundo Jorge Milbum. res-
ponsável da Testa para Espanha e Portugal, 
ao El País. 

Portugal tem sido colocado como um 
dos países no radar da Testa para a instala-
ção da segunda fábrica de baterias (Giga-
factory), mas o governo admite que "dificil-
mente" este investimento possa ser feito em 
Portugal. Ainda assim, houve ontem, em 
Lisboa, uma conferência para tentar atrair 
a atenção de Elon Musk, organizada pelo  

grupo Bring Tesla Gigafactory to Portugal, 
que em três semanas tem 46 430 membros 
no Facebook. "Quando algo é importante, 
mesmo que as probabilidades estejam con-
tra nós, temos de lutar por isso", diz Miguel 
Duarte, ativista e um dos lideres do grupo, 
que recorre a uma frase do próprio Elon 
Musk para mostrar que não vai desistir fa-
cilmente, embora diga não compreender a 
posição do governo. "Estamos baralhados. 
França e Espanha já estão a oferecer espa-
ços desativados. No caso português, ou isto 
(fábrica' está garantido ou nada a está a ser 
feito." 

Excelente exposição solar, mão-de-obra 
qualificada, proximidade dos portos e re-
servas de litio - entre as maiores da Europa 

- são apontadas como as prin- 
cipais razões para Portugal 
atrair este investimento, de-
fende André Marquet, outro 
membro deste grupo. Além da 
estabilidade política, em com-
paração com o país vizinho: 
"Espanha corre risco de desa-
gregação por causa da Catalu-
nha", lembra Rui Coelho, dire-
tor executivo da agência de 
promoção de investimento 
InvestLisboa. 

As câmaras municipa's têm-
-se juntado a este interesse: 
Guarda, Évora, Beja, Palmela, 
Torres Vedras, Aveiro, Alberga-
ria-a-Velha, Penela, Mangual-

de,Viana do Castelo, Figueira de Castelo Ro-
drigo, Maia, Cinfães e Sines já o manifesta-
ram e, no debate, estiveram os presidentes 
de TorresVedras e Penela. Carlos Berrardes 
diz que Torres Vedras "tem experiência na 
mobilidade elétrica" e Delfim Bismarck refe-
re que Albergaria-a-Velha "é um dos conce-
lhos mais industrializados em Aveiro", está 
"próxima de cidades como Galiza e de Sala-
manca, além da fábrica da Renault de Cacia". 

ATesla deve decidir o local para a sua se-
gunda fábrica debaterias no início de 2017. 

BATERIAS 

Governo estuda potencial do libo para carros elétricos 

> O governo criou um grupo de traba-
lho para saber quais as reais potencia-
lidades dos depósitos de lido - gasoli-
na do futuro - em Portugal e o impacto 
na economia nacional. Este grupo, até 
31 de março, irá "identificar e caracte-
rizar" as ocorrências deste depósito 
mineral, as "atividades económicas 
associadas à sua revelação e aprovei-
tamento" e a possibilidade de produ- 

ção de htio metal, referiu, na semana 
passada, Jorge Seguro Sanches, secre-
tário de Estado da Energia. Portugal 
é o sexto maior produtor mundial 
de lido e tem a maior mina da Europa 
- a Fehnica, na região da Guarda, que 
se estima dispor de reservas para 30 
anos de produção. Atualmente, quase 
toda a produção se destina à indústria 
cerâmica. Página 75
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HOJE às 12:37
 
A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor aproximado de um milhão de euros,
com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento financeiro, disse hoje o
seu presidente, João Azevedo.
 
É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o pagamento do plano de saneamento
financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do Município de Mangualde em situação de
grande estabilidade , apontou.
 
De acordo com João Azevedo, a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser
executado até 2027, foi possível sem terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e
taxas.
 
Dinheiro Digital / Lusa
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A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor aproximado de um milhão de euros,
com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento financeiro, disse hoje o
seu presidente, João Azevedo.
 
"É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o pagamento do plano de saneamento
financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do Município de Mangualde em situação de
grande estabilidade", apontou.
 
De acordo com João Azevedo, a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser
executado até 2027, foi possível sem terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e
taxas.
 
"Conseguimos salvar esta situação dramática em que tínhamos o concelho. Já no ano passado
também tínhamos antecipado o pagamento de 700 mil euros, mas este ano encerrámos o plano de
saneamento financeiro a que estávamos sujeitos e que nos trazia grandes limitações", acrescentou.
 
O autarca informou ainda que, durante esta semana, o Município de Mangualde vai efetuar uma
operação de substituição de dívida, no valor aproximado de três milhões de euros, que visa o
pagamento de duas 'tranches' de financiamento da administração central, ao abrigo do Plano de Apoio
à Economia Local.
 
"Todas estas apostas visam a redução da dívida e melhorar a saúde financeira do município. Estamos
a levar a cabo todas estas operações com rigor e competência, para podermos normalizar a situação
da câmara, passados tantos anos", sustentou.
 
No seu entender, este é mesmo o maior investimento que o Município de Mangualde poderia ter feito
para a vida das pessoas do concelho.
 
"Podemos fazer muitas obras e fizemos, mas este é o maior investimento que podemos fazer para a
vida das pessoas, que é normalizar a situação financeira do município. Estávamos inibidos de fazer
investimentos e de ter uma câmara normal, tendo até, no passado, ficado inibidos da transferência de
verbas por mau comportamento do exercício financeiro", destacou.
 
Esta recuperação foi possível "com muito trabalho e disciplina", depois de em 2009 ter encontrado
"uma autarquia em falência", com "desequilíbrios financeiros gravíssimos".
 
"O ano de 2017 vai ser uma nova era. A partir de agora vamos olhar para as prioridades, tal como o
vínhamos fazendo, mas com muitas dificuldades, e vamos apontar para as obras cofinanciadas pelo
quadro comunitário de apoio, as obras cofinanciadas pelo Governo e outros investimentos nas
necessidades básicas das populações, melhoria das acessibilidades e um novo espaço industrial para
atrair investimento", concluiu.
 
Inserido em 6, Dezembro - 2016
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Por
MANGUALDE, VISEU, 06 DEZ (LUSA) - A CÂMARA DE MANGUALDE REALIZOU UMA OPERAÇÃO
BANCÁRIA NO VALOR APROXIMADO DE UM MILHÃO DE EUROS, COM CAPITAIS PRÓPRIOS, QUE
PERMITIU LIQUIDAR NA ÍNTEGRA O PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO, DISSE HOJE O SEU
PRESIDENTE, JOÃO AZEVEDO.
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Mangualde, Viseu, 06 dez (Lusa) - A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor
aproximado de um milhão de euros, com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de
saneamento financeiro, disse hoje o seu presidente, João Azevedo.
 
"É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o pagamento do plano de saneamento
financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do Município de Mangualde em situação de
grande estabilidade", apontou.
 
De acordo com João Azevedo, a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser
executado até 2027, foi possível sem terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e
taxas.
 
"Conseguimos salvar esta situação dramática em que tínhamos o concelho. Já no ano passado
também tínhamos antecipado o pagamento de 700 mil euros, mas este ano encerrámos o plano de
saneamento financeiro a que estávamos sujeitos e que nos trazia grandes limitações", acrescentou.
 
O autarca informou ainda que, durante esta semana, o Município de Mangualde vai efetuar uma
operação de substituição de dívida, no valor aproximado de três milhões de euros, que visa o
pagamento de duas 'tranches' de financiamento da administração central, ao abrigo do Plano de Apoio
à Economia Local.
 
"Todas estas apostas visam a redução da dívida e melhorar a saúde financeira do município. Estamos
a levar a cabo todas estas operações com rigor e competência, para podermos normalizar a situação
da câmara, passados tantos anos", sustentou.
 
No seu entender, este é mesmo o maior investimento que o Município de Mangualde poderia ter feito
para a vida das pessoas do concelho.
 
"Podemos fazer muitas obras e fizemos, mas este é o maior investimento que podemos fazer para a
vida das pessoas, que é normalizar a situação financeira do município. Estávamos inibidos de fazer
investimentos e de ter uma câmara normal, tendo até, no passado, ficado inibidos da transferência de
verbas por mau comportamento do exercício financeiro", destacou.
 
Esta recuperação foi possível "com muito trabalho e disciplina", depois de em 2009 ter encontrado
"uma autarquia em falência", com "desequilíbrios financeiros gravíssimos".
 
"O ano de 2017 vai ser uma nova era. A partir de agora vamos olhar para as prioridades, tal como o
vínhamos fazendo, mas com muitas dificuldades, e vamos apontar para as obras cofinanciadas pelo
quadro comunitário de apoio, as obras cofinanciadas pelo Governo e outros investimentos nas
necessidades básicas das populações, melhoria das acessibilidades e um novo espaço industrial para
atrair investimento", concluiu.
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Mangualde liquida plano de saneamento financeiro 11 anos antes do previsto
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Lusa 06 Dez, 2016, 14:12 | Economia
 
A Câmara de Mangualde realizou uma operação bancária no valor aproximado de um milhão de euros,
com capitais próprios, que permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento financeiro, disse hoje o
seu presidente, João Azevedo.
 
"É com muito orgulho que anuncio que conseguimos antecipar o pagamento do plano de saneamento
financeiro em cerca de 11 anos e recolocámos as contas do Município de Mangualde em situação de
grande estabilidade", apontou.
 
De acordo com João Azevedo, a liquidação do plano de saneamento financeiro, que deveria ser
executado até 2027, foi possível sem terem sobrecarregado os munícipes com aumento de impostos e
taxas.
 
"Conseguimos salvar esta situação dramática em que tínhamos o concelho. Já no ano passado
também tínhamos antecipado o pagamento de 700 mil euros, mas este ano encerrámos o plano de
saneamento financeiro a que estávamos sujeitos e que nos trazia grandes limitações", acrescentou.
 
O autarca informou ainda que, durante esta semana, o Município de Mangualde vai efetuar uma
operação de substituição de dívida, no valor aproximado de três milhões de euros, que visa o
pagamento de duas `tranches` de financiamento da administração central, ao abrigo do Plano de
Apoio à Economia Local.
 
"Todas estas apostas visam a redução da dívida e melhorar a saúde financeira do município. Estamos
a levar a cabo todas estas operações com rigor e competência, para podermos normalizar a situação
da câmara, passados tantos anos", sustentou.
 
No seu entender, este é mesmo o maior investimento que o Município de Mangualde poderia ter feito
para a vida das pessoas do concelho.
 
"Podemos fazer muitas obras e fizemos, mas este é o maior investimento que podemos fazer para a
vida das pessoas, que é normalizar a situação financeira do município. Estávamos inibidos de fazer
investimentos e de ter uma câmara normal, tendo até, no passado, ficado inibidos da transferência de
verbas por mau comportamento do exercício financeiro", destacou.
 
Esta recuperação foi possível "com muito trabalho e disciplina", depois de em 2009 ter encontrado
"uma autarquia em falência", com "desequilíbrios financeiros gravíssimos".
 
"O ano de 2017 vai ser uma nova era. A partir de agora vamos olhar para as prioridades, tal como o
vínhamos fazendo, mas com muitas dificuldades, e vamos apontar para as obras cofinanciadas pelo
quadro comunitário de apoio, as obras cofinanciadas pelo Governo e outros investimentos nas
necessidades básicas das populações, melhoria das acessibilidades e um novo espaço industrial para
atrair investimento", concluiu.
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"Por um Sorriso"

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91a0678a-7ee5-45d4-b4d9-

0e80b0c4a1ea&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Reportagem em Mangualde para conhecer o projeto "Por um Sorriso". Declarações de João Azevedo,
presidente da CM Mangualde.
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Loja solidária em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0275b42c-685b-4ca6-ac30-

d938ce66227d&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Loja solidária em Mangualde.
Declarações de Maria José Coelho, CM Mangualde.
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O SOBE 
JOÃO 
AZEVEDO 
AUTARCA DE MANGIJAL 

Município faz 
operação de 
1 MC com capitais 
próprios e liquida 
plano de sanea-
mento financeiro 
11 anos antes do 
previsto. 

e DESCE 
NARCISO 
MOTA 
EX-AUTARCA DE POMBAL  

Terá votado li-
nhas orientado-
ras que definiram 
candidatura do 
atual presidente 
pelo PSD, Diogo 
Mateus, e quer 
candidatar-se. 
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HOJE

SEMINÁRIO EM 
MANGUALDE

Biblioteca Municipal
9h15

O auditório da Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, aco-
lhe o seminário ‘Ser
Criança, Ser Feliz’.  A inicia-
tiva é promovida pela Co-
missão de Proteção de
Crianças e Jovens de Man-
gualde (CPCJ), em colabo-
ração com o Município de
Mangualde.

FESTIVAL
GASTRONÓMICO
DO DOURO

Restaurantes 
aderentes
12h00

O “Festival de Turismo
Gastronómico do Douro –
Património e Cultura” ar-
ranca hoje e prolonga-se
até dia 18, em diversos res-
taurantes da região do
Douro, com o objectivo de
valorizar e promover a gas-
tronomia da região como
um produto estratégico do
território.

AMANHÃ

MERCADO 
DE NATAL

Nelas
17h00

A Câmara de Nelas inau-
gura o Mercado de Natal.

PRÓXIMOS DIAS

APRESENTAÇÃO 
DE LIVROEM
MORTÁGUA

Centro de Animação
Sexta-feira, 21h30

O Centro de Animação Cul-
tural é palco da apresentação
do livro ‘30 Desenhos, 30
Histórias - A Voz da Ter cei ra
Idade’, uma obra do colectivo
artístico MAE - Movimento,
Arte, Experiência.

MERCADÃO EM
SANTA COMBA DÃO

Mercado Municipal
Sábado, 7h30

O Mercadão Natalício e da
Couve Portuguesa realiza-
-se no Mercado de Santa
Comba Dão.

PROVA DE PERÍCIA

São Pedro do Sul
Sábado, 14h00

A Avenida Sá Carneiro, em
S. Pedro do Sul, recebe no
próximo sábado, a partir
das 14h00, a 2.ª Perícia Es-
pecial.

REVISTA À
PORTUGUESA
EM LAMEGO

Teatro Ribeiro 
Conceição
Sábado, 21h30

O Teatro Ribeiro Concei-
ção, em Lamego, recebe a
revista ‘Bagunçada à Portu-
guesa’. Ao longo de duas
horas são apresentadas va-
riadas rábulas de contextos
humorísticos e de crítica
social e política.

CONCERTO 
EM TONDELA

Igreja matriz
Sábado, 21h30

No próximo sábado, de-
corre em Tondela o Con-
certo de Natal com a
Orquestra Filarmónica
cdas Beiras e Coro Deca na
Igreja Matriz de Tondela.

PAI NATAL
SOBRE RODAS

Quartel dos Bombeiros
de Cabanas de Viriato
Domingo, 8h30

No próximo domingo, os
Pais Natal motards inva-
dem as estradas do Conce-
lho de Carregal do Sal e da
região. Trata-se de mais
uma edição do Pai Natal
Sobre Rodas, organizado
pelos Bombeiros Voluntá-
rios de Cabanas de Viriato.
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PAN quer saber o que é que o Governo está a fazer para trazer a Tesla para Portugal
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O PAN questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber que "compromissos estão a ser
adoptados" para assegurar que a Tesla vem para Portugal. Vários países já manifestaram interesse em
captar este investimento.
 
Há várias semanas que é público que a Tesla está a estudar vários países para instalar a sua fábrica
europeia e Portugal é uma das hipóteses. A marca norte-americana até já se sentou à mesa com o
Governo de António Costa sobre a possibilidade de instalar a sua fábrica europeia em Portugal. Nestas
instalações, Elon Musk quer fabricar tanto automóveis como baterias de iões de lítio.
 
Agora, o PAN quer saber concretamente o que é que o Executivo português está a fazer para trazer a
empresa para Portugal. "Nas questões apresentadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o PAN
pretende saber que compromissos estão a ser adoptados para que a captação deste investimento
possa ser colocada no topo das prioridades a nível nacional", refere o partido liderado por André Silva
em comunicado.
 
Uma das questões que o partido quer ver respondida é: que entidades estão a ser envolvidas na
negociação "assumindo que o processo beneficiará dos contributos dos municípios interessados, dos
representantes do sector industrial português e da sociedade civil".
 
Uma fábrica, vários interessados
 
As perguntas do PAN surgem nomeadamente numa altura em que se sabe que há outros países
europeus que estão também na corrida para captar o investimento da Tesla. Holanda, Espanha e
França também se estão a chegar à frente para agarrar a gigafábrica da empresa norte-americana.
 
Depois do Negócios ter revelado que o Governo já se reuniu com a Tesla sobre a instalação da fábrica
em Portugal, agora foi a vez do Governo holandês vir a público garantir que está atento a este
investimento. O Executivo de Haia vai "certamente esforçar-se para trazer a fábrica para os Países
Baixos", escreveu o ministro da Economia do país numa carta enviada ao Parlamento.
 
O ministro holandês constatou na missiva que este investimento "irá reforçar o sector automóvel na
província do Brabante e noutras regiões dos Países Baixos", segundo avançou o site de notícias NU na
terça-feira, 29 de Novembro.
 
A Holanda já conta com uma fábrica da Tesla na cidade de Tilburgo. Todavia, esta é uma fábrica de
montagem, ou seja, as diferentes peças são todas fabricadas nos Estados Unidos e depois
transportadas para esta fábrica para produzir os automóveis.
 
De Espanha também estão a ser feitos vários esforços para atrair a Tesla. A comunidade autónoma da
Galiza já mostrou que quer este investimento. A Xunta da Galiza declarou em Junho que está atenta a
este investimento.
 
No extremo oposto de Espanha, a autarquia de Paterna lançou uma campanha em Maio para atrair
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este investimento. A cidade, próxima de Valência, apresentou como argumentos de peso o facto de a
Ford contar com uma fábrica naquela área, e a proximidade com o porto mediterrâneo de Valência.
 
Em França, a ministra francesa da Energia, Ségolène Royal, sugeriu que a nova fábrica da Tesla podia
ficar localizada numa antiga central nuclear no departamento da Alsácia, uma região estratégica
banhada pelo rio Reno na fronteira com a Alemanha e a Suíça.
 
Autaquias portuguesas aquecem os motores
 
Em Portugal, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca. O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a
mostrar disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa.
 
Palmela, concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa, tem
vários argumentos de peso para receber este investimento."Desde logo o nosso posicionamento
estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa, com a possibilidade de ligação a grandes
eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias existentes para o Norte e
Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela, Álvaro Amaro (CDU). Palmela já deu assim
início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para que este
investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
 
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
 
07 de Dezembro de 2016 às 13:13

Página 88



A89

PAN quer saber o que é que o Governo está a fazer para trazer a Tesla para Portugal
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O PAN questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber que "compromissos estão a ser
adoptados" para assegurar que a Tesla vem para Portugal. Vários países já manifestaram interesse em
captar este investimento.
 
Há várias semanas que é público que a Tesla está a estudar vários países para instalar a sua fábrica
europeia e Portugal é uma das hipóteses. A marca norte-americana até já se sentou à mesa com o
Governo de António Costa sobre a possibilidade de instalar a sua fábrica europeia em Portugal. Nestas
instalações, Elon Musk quer fabricar tanto automóveis como baterias de iões de lítio.
 
Agora, o PAN quer saber concretamente o que é que o Executivo português está a fazer para trazer a
empresa para Portugal. "Nas questões apresentadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o PAN
pretende saber que compromissos estão a ser adoptados para que a captação deste investimento
possa ser colocada no topo das prioridades a nível nacional", refere o partido liderado por André Silva
em comunicado.
 
Uma das questões que o partido quer ver respondida é: que entidades estão a ser envolvidas na
negociação "assumindo que o processo beneficiará dos contributos dos municípios interessados, dos
representantes do sector industrial português e da sociedade civil".
 
Uma fábrica, vários interessados
 
As perguntas do PAN surgem nomeadamente numa altura em que se sabe que há outros países
europeus que estão também na corrida para captar o investimento da Tesla. Holanda, Espanha e
França também se estão a chegar à frente para agarrar a gigafábrica da empresa norte-americana.
 
Depois do Negócios ter revelado que o Governo já se reuniu com a Tesla sobre a instalação da fábrica
em Portugal, agora foi a vez do Governo holandês vir a público garantir que está atento a este
investimento. O Executivo de Haia vai "certamente esforçar-se para trazer a fábrica para os Países
Baixos", escreveu o ministro da Economia do país numa carta enviada ao Parlamento.
 
O ministro holandês constatou na missiva que este investimento "irá reforçar o sector automóvel na
província do Brabante e noutras regiões dos Países Baixos", segundo avançou o site de notícias NU na
terça-feira, 29 de Novembro.
 
A Holanda já conta com uma fábrica da Tesla na cidade de Tilburgo. Todavia, esta é uma fábrica de
montagem, ou seja, as diferentes peças são todas fabricadas nos Estados Unidos e depois
transportadas para esta fábrica para produzir os automóveis.
 
De Espanha também estão a ser feitos vários esforços para atrair a Tesla. A comunidade autónoma da
Galiza já mostrou que quer este investimento. A Xunta da Galiza declarou em Junho que está atenta a
este investimento.
 
No extremo oposto de Espanha, a autarquia de Paterna lançou uma campanha em Maio para atrair
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este investimento. A cidade, próxima de Valência, apresentou como argumentos de peso o facto de a
Ford contar com uma fábrica naquela área, e a proximidade com o porto mediterrâneo de Valência.
 
Em França, a ministra francesa da Energia, Ségolène Royal, sugeriu que a nova fábrica da Tesla podia
ficar localizada numa antiga central nuclear no departamento da Alsácia, uma região estratégica
banhada pelo rio Reno na fronteira com a Alemanha e a Suíça.
 
Autaquias portuguesas aquecem os motores
 
Em Portugal, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que estão
dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões de
lítio da marca. O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a
mostrar disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa.
 
Pamela, concelho onde está localizada a maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa, tem
vários argumentos de peso para receber este investimento."Desde logo o nosso posicionamento
estratégico na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa, com a possibilidade de ligação a grandes
eixos de indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias existentes para o Norte e
Sul de Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela, Álvaro Amaro (CDU). Palmela já deu assim
início a uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para que este
investimento se torne possível", confessou Álvaro Amaro.
 
Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta com uma relevante fábrica automóvel - a
PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos os desenvolvimentos. "Nós queremos
que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas neste momento o segredo é a alma do
negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também sublinhou que o "interior do país é uma grande
opção" para a Tesla.
 
07 de Dezembro de 2016 às 13:13
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Armando Teixeira padrinho das Aldeias do Mondego - Opraticante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-12-2016
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URL:http://www.opraticante.pt/armando-teixeira-aldeias-mondego/

 
Trail Aldeias do Mondego, realizou-se a 3ª Edição organizada por Clube Recreativo Desportivo
Abrunhosense, em que Armando Teixeira e Carmen Henriques, foram respectivamente padrinho e
madrinha.
 
Trail Aldeias do Mondego organizado com a colaboração da Camara Municipal de Mangualde, juntas de
freguesia de Cunha Baixa, Santiago de Cassurrães, Abrunhosa Velha e o apoio ABV Mangualde -
Secção de desporto da CMM.
 
Armando Teixeira dá palestra na véspera
 
A edição deste ano era composta por um trail longo (42 km) um curto (21 km) e um mini trail /
caminhada de 10 km, a festa do trail começou logo na sexta feira com uma palestra no Hotel Senhora
do Castelo, com o Armando Teixeira, conhecidissimo atleta de trail, que foi o padrinho e a Cármen
Henriques a madrinha do evento.
 
Sábado começou a concentração dos atletas na zona do secretariado, junto ao mercado municipal,
onde iriam ocorrer as partidas de todas as distâncias.
 
As distâncias
 
A primeira partida foi para o trail longo às 9h30, antes da partida, foi prestada informação aos atletas,
que o percurso iria ter menos perto de 4 km, ocorrida a partida, os atletas foram em direcção às
escadarias da nossa Senhora do Castelo, passando pelas instalações do hotel Senhora do Castelo,
entrando depois em estradões, com a primeira parte a ser muito rolante, já a segunda parte, com
algumas partes mais técnicas, indo a prova terminar na aldeia de Abrunhosa do Mato.
 
O trail curto com partida as 10 horas, teve o inicio igual ao do trail longo, vindo a ter o seu términus
no mesmo local.
 
O trail / caminhada iniciou-se às 10,30 horas, passando pelo interior na cidade, entrando depois em
estradões em direcção à Aldeia de Abrunhosa do Mato.
 
A prova
 
Como a prova tinha a particularidade de a partida ser num local e a chegada noutro local bem
distante, a organização disponibilizou o transporte dos sacos com roupa, para que os atletas que
quisessem podessem agasalhar-se no transporte de regresso ao local de partida, onde poderiam
tomar o banho recuperador e seria servido o almoço, um aspecto a rever pela organização, pois sendo
efectuada a prova no sentido inverso, proporcionará, que os atletas terminando, estarão logo no local
dos banhos e do almoço, uma opinião.
 
Desde a zona da partida, até ao seu términus o percurso bem marcado, com fitas e com setas no
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chão, abastecimentos razoáveis, sendo o da meta reforçado com uma canja quentinha.
 
A organização assumiu erros
 
A organização comunicou e assumiu logo após a prova concluida, a culpa de algumas falhas, uma das
referidas, falta da falta de maior apoio humano para orientar os atletas, numa prova com partida num
lado e a chegada noutro è sempre muito complicado, pois quando é a entrega dos prêmios, só estão
os atletas, que tem prêmios para receber, ao contrário de quando a partida, a chegada e o almoço são
dentro do mesmo espaço está sempre um maior número de atletas e familiares para fazer a festa.
 
E os vencedores foram:
 
Trail Longo foi ganho por 1º Nelson Santos - Dão Nelas Runners, 2º Alex Tondela - Sport Clube Beira-
Mar 3º José Tomás - ACRD / PSP Viseu Runners e em femininos 1ª Clara Oliveira - VISEU 360, 2ª
Cláudia Cálix - Sport Clube Beira-Mar, 3ª Ana Nascimento - Spotcriativo Viseu running Team
 
Trail Curto Armando Teixeira foi o vencedor seguido de Romeu Gouveia - ambos a representar a
Salomon Suunto Portugal (tendo os dois atletas chegado juntos a meta) e Kim Lopes - Viriathvs
Runners Viseu em 3º, em femininos 1ª Julia Legkova - Figueira Kayak Clube, 2ª Marilyne Rua Marques
- Runner's do Demo e 3ª Ana Catarina Caetano - Sport Club Beira Mar.
 
OPraticante.pt no pódio com António Soares
 
O Praticante, marcou presença com a sua equipa OPraticante.pt, representada no trail longo por
António Soares que obteve o 17º geral / 1º M50, no trail curto por Carlos Figueira 119º geral e Carla
Figueira 20ª feminina, e no trail/caminhada por Jorge Soares o 1º a terminar, não houve classificação
final nesta distância e Fátima Soares.
 
Uma prova em que foi bonito, ver a organização, o seu mentor Carlos Pereira reconhecer os seus
erros, mas que alguns podiam ter sido evitados, mas este facto é meritório de quem quer fazer mais e
melhor e se comprometeu, que na sua 4ª edição tudo correrá pelo melhor.
 
Texto: António Soares
Fotos: Organização
 
Dezembro 07, 2016
 
Henrique Dias
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PAN quer saber o que é que o Governo está a fazer para trazer a Tesla para Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-12-2016

Meio: Sábado Online Autores: Ana Laranjeiro

URL:

http://www.sabado.pt/ultima_hora/detalhe/pan_quer_saber_o_que_e_que_o_governo_esta_a_fazer_para_traz

er_a_tesla_para_portugal.html

 
O PAN questionou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber que "compromissos estão a ser
adoptados" para assegurar que a Tesla vem para Portugal. Vários países já manifestaram interesse em
captar este investimento.
 07-12-2016 . Negócios Por Ana Laranjeiro - Jornal de Negócios
Há várias semanas que é público que a Tesla está a estudar vários países para instalar a sua fábrica
europeia e Portugal é uma das hipóteses. A marca norte-americana até já se sentou à mesa com o
Governo de António Costa sobre a possibilidade de instalar a sua fábrica europeia em Portugal. Nestas
instalações, Elon Musk quer fabricar tanto automóveis como baterias de iões de lítio. Agora, o PAN
quer saber concretamente o que é que o Executivo português está a fazer para trazer a empresa para
Portugal. "Nas questões apresentadas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, o PAN pretende saber
que compromissos estão a ser adoptados para que a captação deste investimento possa ser colocada
no topo das prioridades a nível nacional", refere o partido liderado por André Silva em comunicado.
Uma das questões que o partido quer ver respondida é: que entidades estão a ser envolvidas na
negociação "assumindo que o processo beneficiará dos contributos dos municípios interessados, dos
representantes do sector industrial português e da sociedade civil". Uma fábrica, vários interessados
As perguntas do PAN surgem nomeadamente numa altura em que se sabe que há outros países
europeus que estão também na corrida para captar o investimento da Tesla. Holanda, Espanha e
França também se estão a chegar à frente para agarrar a gigafábrica da empresa norte-americana.
Depois do Negócios ter revelado que o Governo já se reuniu com a Tesla sobre a instalação da fábrica
em Portugal, agora foi a vez do Governo holandês vir a público garantir que está atento a este
investimento. O Executivo de Haia vai "certamente esforçar-se para trazer a fábrica para os Países
Baixos", escreveu o ministro da Economia do país numa carta enviada ao Parlamento. O ministro
holandês constatou na missiva que este investimento "irá reforçar o sector automóvel na província do
Brabante e noutras regiões dos Países Baixos", segundo avançou o site de notícias NU na terça-feira,
29 de Novembro. A Holanda já conta com uma fábrica da Tesla na cidade de Tilburgo. Todavia, esta é
uma fábrica de montagem, ou seja, as diferentes peças são todas fabricadas nos Estados Unidos e
depois transportadas para esta fábrica para produzir os automóveis. De Espanha também estão a ser
feitos vários esforços para atrair a Tesla. A comunidade autónoma da Galiza já mostrou que quer este
investimento. A Xunta da Galiza declarou em Junho que está atenta a este investimento. No extremo
oposto de Espanha, a autarquia de Paterna lançou uma campanha em Maio para atrair este
investimento. A cidade, próxima de Valência, apresentou como argumentos de peso o facto de a Ford
contar com uma fábrica naquela área, e a proximidade com o porto mediterrâneo de Valência. Em
França, a ministra francesa da Energia, Ségolène Royal, sugeriu que a nova fábrica da Tesla podia
ficar localizada numa antiga central nuclear no departamento da Alsácia, uma região estratégica
banhada pelo rio Reno na fronteira com a Alemanha e a Suíça.Autaquias portuguesas aquecem os
motores Em Portugal, algumas câmaras municipais já se colocaram no terreno para mostrarem que
estão dispostas a receber a gigafábrica, onde são produzidos os carros eléctricos e as baterias de iões
de lítio da marca. O tiro de partida foi dado por Torres Vedras, com o autarca Carlos Bernardes (PS) a
mostrar disponibilidade para receber este investimento junto do Executivo de António Costa. Pamela,
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concelho onde está localizada a  maior fábrica automóvel em Portugal, a Autoeuropa, tem vários
argumentos de peso para receber este investimento."Desde logo o nosso posicionamento estratégico
na península de Setúbal, a dois passos de Lisboa, com a possibilidade de ligação a grandes eixos de
indústria, ao porto de Setúbal, assim como as ligações ferroviárias existentes para o Norte e Sul de
Portugal", diz ao Negócios o autarca de Palmela, Álvaro Amaro (CDU). Palmela já deu assim início a
uma ronda de contactos para perceber como é que pode "contribuir para que este investimento se
torne possível", confessou Álvaro Amaro. Mangualde é outro dos concelhos portugueses que conta
com uma relevante fábrica automóvel - a PSA Peugeot Citroen -, e a sua autarquia está atenta a todos
os desenvolvimentos. "Nós queremos que a Tesla venha para Portugal. Estamos muito atentos, mas
neste momento o segredo é a alma do negócio", disse João Azevedo (PS). O autarca também
sublinhou que o "interior do país é uma grande opção" para a Tesla.
 
07-12-2016 . Negócios
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w Festa de Natal
 para as escolas de Mangualde
 A Câmara de Mangualde dedica os dias 15 e 16 de dezem-
bro às escolas de Mangualde com a realização da habitual festa 
de Natal. Este ano os mais novos vão ser brindados com o mu-
sical ‘Brinquedos Encantados’. Está prevista ainda a chegada 
do Pai Natal e o lançamento de confetes. As exibições aconte-
cem no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde. A 
iniciativa, organizada pela autarquia, insere-se na programa-
ção ‘Natal em Mangualde 2016’. 
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Luz verde para requalificação 
da Linha da Beira Alta 

O Orçamento do Estado 2017 

terá um aumento de 20% de inves-

timento público, sendo que parte 

se destina a uma "área essencial 

que é a da ferrovia", disse António 

Costa, na visita às instalações da 

PSA Peugeot Citroën de Man-

gualde, efectuada no mesmo dia 

em que presidiu à inauguração do  

novo quartel da GNR (ver So-

ciedade). 

O primeiro-ministro con-
siderou que "este corredor da 
Linha da Beira Alta é absoluta-

mente estratégico" para que "estas 
terras que nos habituámos mal a 
chamar de interior possam ser efe-
tivamente o grande interface entre  

a nossa fachada atlântica e o cen-

tro da Península Ibérica". 

O presidente da Câmara de 
Mangualde, João Azevedo, que 

acompanhou o primeiro-ministro 
na visita, salientou que a requalifi-
cação da Linha da Beira Alta é "a 

decisão mais importante dos últi-
mos anos" e "representa o futuro  

de Mangualde nas próximas dé-
cadas". O eixo da ferrovia é essen- 

cial para "aumentar a 

competitividade e desta forma 

atrair novas empresas e criar novo 
emprego, colocando Mangualde 
no epicentro do interface modal", 
defendeu. 
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Mangualde, Sátão e Oliveira de Frades com novos quartéis 
Ires novos quartéis da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) foram 

inaugurados, dia 28 de novembro, 

no distrito de Viseu, designada-

mente em Mangualde, Sátão e 

Oliveira de Frades. O primeiro-mi-

nistro presidiu à cerimónia inaugu-

ral em Mangualde e disse que, 

segundo um estudo recente, "Por-

tugal é o quinto país mais pacífico 

do mundo", fator que, no entender 

de António Costa, confere "uma 

marca de destino". Neste contexto, 

"a GNR é um elemento vital para o 

pleno desenvolvimento das garan-

tias dos cidadãos", considerou. 

António Costa realçou o Pro-

grama de Modernização e Opera- 

cionalização das Forças e Serviços 

de Segurança, que entre 2017 e 

2021, disponibilizará uma verba de 

mais de 400 milhões de euros. 

A ministra da Administração In-

terna, Constança Urbano de Sousa, 

que presidiu à inauguração dos 

postos da GNR de Sátão e Oliveira 

de Frades, disse que o Distrito de 

Viseu é o que tem efectuado maior 

investimento em quarteis, embora 

ainda tenha alguns a necessitar de 

melhoramentos. 

O novo Quartel da de Man-

gualde irá servir uma população 

total de mais de 42 mil habitantes. 

Tem um âmbito supramunicipal, 

pois a intervenção da corporação 

engloba os concelhos de Nelas, Pe- 

nalva do Castelo e Sátão. A obra 

representa um investimento de 

cerca de 1 milhão e 600 mil euros, 

investimento da responsabilidade 

da Administração Central, tendo a 

Câmara Municipal cedido o ter-

reno. 

António Costa agradeceu o ter-

reno cedido pela autarquia e o em-

penho, do presidente da Câmara, 

João Azevedo, no acompanha 

mento e na execução do quartel. 

O Posto Territorial de Oliveira 

de Frades foi alvo de uma remode-

lação profunda orçada em 400 mil 

euros e o novo Posto Territorial de 

Sátão custou 928 mil euros. Estas 

duas novas infraestruturas vêm 

contribuir para melhorar as 

condições de trabalho dos mi-

litares da GNR, o que se traduzirá 

num melhor serviço prestado às 

populações. 
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Mangualde recupera 

equilíbrio financeiro 

A Câmara Municipal de Mangualde realizou uma operação 

bancária de antecipação de pagamento, no valor aproximado de 1 

milhão de euros. Esta operação, efetuada com capitais próprios da 

autarquia, permite liquidar na íntegra o plano de saneamento fi-

nanceiro e entrar em 2017 com "músculo para investimento na sua 

maioria associado aos fundos comunitários", segundo refere o pre-

sidente da autarquia, João Azevedo. 
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CÂMARA DE MANGUALDE LIQUIDA 
PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO 

A ('amara Municipal de 
Mangualde realizou uma opera-
ção bancária de antecipação dc 
pagamento do saneamento 
financeiro. no valor aproximado 
de um milhão dc euros  

(980.0g5.85 euros). 
Esta operação, efetuada com 

capitais próprios da autarquia, 
permitiu liquidar na íntegra o 
plano de saneamento financeiro. 

Na última semana, a autar- 

quia efetuou urna operação de 
substituição de dívida no valor 
aproximado dc três milhões de 
euros (2.996.009,47E') que visa 
o pagamento de duas tranches de 
financiamento da administração  

central ao abrigo do Plano de 
Apoio à Economia Local. Com  
estas operações financeiras, a 
autarquia poupa cerca de meio 
milhão de euros em custos de 
juros com a divida. 

«A saída do ajustamento 
financeiro é um claro indicador 
de boas práticas de gestão na 
autarquia de Mangualde nos 
últimos anos e revelador dc um 
trabalho de responsabilidade e 
dc compromisso com os man-
gualdenses», sublinha o presi-
dente da Câmara de Mangualde. 
João Azevedo, lamentando. 
contudo, "que o dinheiro pú-
blico. o dinheiro dos mangual-
deuses seja para pagar di \ ida em 
vez de investimento. alias. di-
vida herdada por este executivo, 
mas só assim é possível garantir 
equilíbrio financeiro e orça-
mental para melhorar a quali-
dade de vida e do serviço publi-
co no território». 
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O LEITOR 

Miguel 
Carregosa 
Moita 

A NOTICIA 

CONCERTO. A União de Freguesias 
Gaio-Rosário eSarIlhos Pequenos (Moi-
ta) vai realizar amanha mais um Concer-
to de Natal. 

A RESPOSTA 

O concerto é protagonizado pela Ban-
da Mus►cal do Rosário. Realiza-se pe-
las 21h30, no Beira Mar F. C. Galense. 
A entrada é livre. 

Sofia 
Monteiro 
~ide 

SOLIDARIEDADE. Decorre em Man-
gualde mais uma edição da campanha de 
recolha de brinquedos 'Por um Sorriso...' 
A iniciativa é da autarquia. 

Os brinquedos podem ser entregues 
no átrio da Cámara Municipal de Man-
gualde (de segunda a sexta-feira, das 
09h00 ás 17h00). 

Grupo 
de Dadores 
de Pernes 

DÁDIVAS. O Grupo de Dadores de 
Sangue de Pernas (Santarém) prossegue 
hoje com as suasattvidades e organiza 
mais uma ação de recolha. 

A ação de recolha de sangue realeza-se 
no jornal 'Correio do Ribatejo'. em 
Santarém, no seguinte horário: das 
09h00 às 13h00. 
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S. PEDRO DO SUL VIRA TERRA NATAL ATÉ 23 DE DEZEMBRO
A cidade de S. Pedro do Sul vai 
transforma-se em Terra Natal a par-
tir de domingo (11 de dezembro) e 
até ao próximo dia 23. Ao longo dos 
13 dias, na praça do município, vão 
decorrer várias iniciativas gratuitas 
e que são destinadas a diversos pú-
blicos. Casa do Pai Natal, animação 
de rua, oficinas, ateliers, artesanato, 
concertos, teatro, ilusionismo, che-
gada do Pai Natal e dj’s são alguns 
dos destaques da segunda edição da 
programação para esta quadra que 
é promovido pelo município sam-
pedrense. “É um vasto programa 
que pretende acima de tudo dar a 
oportunidade a alguns comercian-
tes e produtores locais de mais uma 
vez poderem expor os seus produ-
tos e dinamizarem a sua atividade. 
É também uma forma de criar mais 
atividade neste perímetro da cida-
de, de dinamizar o comércio local e 
de marcar a época festiva do Natal 
com alguma dinamização e alguma 
alegria no nosso município”, sub-
linha o vice-presidente e vereador 
com o pelouro do turismo na autar-
quia, Pedro Mouro.
O evento arranca no domingo, às 
10h30, com a atuação do Avô Can-
tigas. Às 14h00 sobe ao palco a Uni-
versidade Sénior de S. Pedro do Sul 

e a seguir o grupo Sons do Minho. 
A chegada do Pai Natal, que prome-
te animar todo a pequenada, está 
marcada para as 17h00. Nos dias se-
guintes e até ao dia 23 a animação 
não vai faltar. “O S. Pedro do Sul 
Terra Natal tem este ano um vasto 

leque de atividades e sobretudo de 
participantes. Temos 35 stands no 
espaço em frente à Câmara Munici-
pal e temos atividades todos os dias 
para todos os gostos”, refere Pedro 
Mouro. O orçamento da iniciativa 
e que inclui também a festa de pas-

sagem de ano, que vai contar com a 
presença de um dj de “renome” na-
cional, ronda os 10 a 20 mil euros. 
O vereador considera que este é “um 
investimento que não é caro em 
função da atratividade e animação 
que causa”.
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PAI NATAL JÁ PASSOU PELO MERCADINHO 
DE CARREGAL DO SAL

Foi no arranque do Mercadinho de Natal 2016 que o Pai Natal chegou 
a Carregal do Sal… E não foi sozinho! Pois é, o velhote bonacheirão de 
fato encarnado e barbas brancas e farfalhudas, deixou a sua casinha no 
meio da neve e dos glaciares da Lapónia e deslocou-se à vila sede do con-
celho, onde foi recebido na quinta-feira, 8 de dezembro no largo junto ao 
Julgado de Paz.
No saco, o Pai Natal trouxe consigo surpresas para oferecer às crianças! 
E, com ele veio um enorme “embrulho” cheio de laçarotes com muita 
animação - música, boa disposição, pipocas, algodão com arte e… o es-
pírito de natal!

GRALHEIRA VOLTA A SER A ALDEIA DO PAI NATAL 
A magia do Natal está de volta à Al-
deia da Gralheira, no concelho de 
Cinfães, conhecida como a “princesa 
da serra” do Montemuro. Nos próxi-
mos dias 10, 11, 17 e 18 de dezembro, 
transforma-se na verdadeira Aldeia 
do Pai Natal e volta a receber todos 
aqueles, miúdos e graúdos, que de-
sejam viver esta quadra natalícia de 

uma forma original, divertida e ines-
quecível! Durante os dois � ns de se-
mana, os mais pequenos poderão via-
jar num universo mágico, onde não 
faltarão renas, duendes, o presépio, 
muitas � guras do imaginário infantil, 
e, claro, com a presença do Pai Natal.
Os visitantes vão também poder des-
frutar das muitas casas temáticas que 

trarão um colorido mágico à aldeia: 
Casa do Pai Natal, Casa do Café, Casa 
das Bruxas, O� cina dos Brinquedos 
do Pai Natal, Casa das Fadas, Casa 
do Capuchinho Vermelho, Os três 
porquinhos, A Princesa e os Piratas, 
Casa do Pão, Casinha de Chocolate, 
O Pasteleiro Louco e a Casa das Bo-
necas.

O programa é variado, com destaque 
para espetáculos infantis e musicais, 
animação de rua, mascotes, parque 
de diversões e rampa de snowtubing, 
onde o desporto estará presente com 
a realização de duas provas – Subida à 
Aldeia do Pai Natal- “BTT-EPIC GPS” 
e IV BTT/Caminhada – “ Trilhos de 
Cinfães”.
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NATAL É NO COMÉRCIO LOCAL
EM SANTA COMBA DÃO
A Câmara Municipal de Santa 
Comba Dão e a União de Freguesias 
de Santa Comba Dão e Couto do 
Mosteiro, em parceria com os co-
merciantes locais, vão dinamizar a 
iniciativa “Natal no comércio local”, 
até 8 de janeiro de 2017.
A iniciativa pretende contribuir 
para a promoção do comércio tradi-
cional do concelho de Santa Comba 
Dão e destina-se a todos os consu-
midores que realizem compras no 
comércio aderente à iniciativa e que 
se localizam no concelho.
As lojas aderentes fornecem uma 
senha de participação aos consu-
midores por cada 10 euros de com-
pras, a � m de serem atribuídos três 
prémios mediante sorteio no � nal 
da iniciativa. As senhas de partici-
pação devem ser entregues até 9 de 
janeiro 2017, às 14h00, na União de 
Freguesias de Santa Comba Dão e 
Couto do Mosteiro ou nas lojas ade-
rentes.

É tempo de Férias!!!!
Já para os mais novos, e durante a 
interrupção letiva do 1º período 
(Férias de Natal), vai decorrer em 
Santa Comba Dão o programa de 
ocupação de tempos livres “Tou de 
férias de Natal” para crianças e jo-
vens do concelho.
Com o objetivo de apoiar as famí-
lias com a oferta de uma ocupação 
para os tempos livres dos mais no-
vos, a Câmara Municipal de Santa 
Comba Dão, conjuntamente com a 
Associação de Pais e a Associação 
de Professores de Desporto e Edu-
cação Física (APDEF), organiza e 
promove o projeto “Tou de Férias 
de Natal” destinado a crianças e jo-
vens, dos 3 aos 17 anos.
As atividades são multifacetadas 
e onde o desporto também vai ser 
uma prática comum, entre outras 
ideias que estão a ser a� nadas.

FACEBOOK ELEGE 
AS MELHORES MONTRAS 
EM OLIVEIRA DE FRADES

Com o objetivo de contribuir 
para a dinamização do comércio 
local e tradicional, o Município 
de Oliveira de Frades promove 
até ao dia 23 de dezembro, o IX 
Concurso de Montras de Natal.
Nesta edição, o concurso desti-
na-se a todos os estabelecimentos 
de comércio, restauração e servi-
ços do concelho, que disponham 
de montra devidamente carateri-
zada e preencham os requisitos 
do concurso.
A votação será efetuada através 
do facebook o� cial do Municí-
pio, no qual poderão consultar as 
imagens das montras a concurso 
e colocar “Gosto” na que preferi-
rem.
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Foram precisos “dois meses intensivos” de trabalho 
para os mais de duzentos funcionários da fábrica 
Bordallo Pinheiro concluírem o presépio que por es-
tes dias está exposto no Mercado 2 de Maio, em Vi-
seu. A obra foi oferecida à cidade pelo Grupo Visa-
beira e pode ser vista até ao dia 08 de janeiro. 
A sagrada família foi feita à mão “em tempo record” 
pelos empregados da empresa que até aos fins de se-
mana tiveram que trabalhar para que a estátua ficas-
se pronta. As três peças foram feitas em grés a alta 
temperatura, na base de modelos em gesso. As duas 
maiores, que representam a Virgem Maria e o José, 
pesam cerca de 200 quilos cada. Tal como o meni-
no Jesus são resistentes à água das chuvas, mas não 
só. “Têm um acabamento final que evita a permeabi-
lidade, ou seja, tal como nas peças utilitárias, que le-
vamos à mesa, têm um acabamento final de forma a 
que não haja absorção de gordura, de água, de líqui-
dos. São peças únicas que têm uma durabilidade qua-
se ilimitada”, afirma o diretor da Bordallo Pinheiro, 
Tiago Mendes. Segundo o responsável, os custos do 
presépio ainda estão a ser avaliados, estimando que 
no total esta obra custe mais de dez mil euros. Devi-
do ao elevado valor das peças, um segurança vai es-
tar a assegurar que as mesmas não sejam furtadas ou 
mesmo vandalizadas. “Espero que as pessoas tenham 
respeito por um trabalho que foi feito com amor e 
que neste momento é um património da cidade. Va-
mos ter um segurança, que faz a segurança do Mer-
cado 2 de Maio, que se encarregará também de fazer 
a segurança a estas esculturas”, diz presidente da Câ-
mara de Viseu. 
Almeida Henriques não esconde a satisfação por 
Grupo Visabeira ter oferecido ao município estas 

“peças únicas” e que agora estão disponíveis “para 
as pessoas desfrutarem através do olhar”. Depois da 
quadra natalícia, as três imagens vão ser recolhidas e 
guardadas num dos museus da cidade para voltarem 
a ser expostas de novo nos próximos anos por esta 
altura. “Passa a ser uma peça que obrigatoriamente 
será exposta no Natal em diferentes sítios da cidade”, 
avança o autarca. 

PRESÉPIO AVALIADO EM MAIS 10 MIL EUROS
PARA VER NO MERCADO 2 DE MAIO EM VISEU

PAI NATAL 
CHEGA DE MOTA
A CABANAS 
DE VIRIATO

No próximo domingo, os Pais Natal motards inva-
dem as estradas do concelho de Carregal do Sal e 
da região. Trata-se de mais uma edição do Pai Natal 
Sobre Rodas, organizado pelos Bombeiros Voluntá-
rios de Cabanas de Viriato. A iniciativa inclui o pas-
seio motard, com início, no quartel dos Bombeiros. 
À tarde, e para os mais pequenos de forma particu-
lar, haverá animação natalícia, a partir das 14h30 e 
o velho bonacheirão de barbas brancas e fato ver-
melho vai distribuir surpresas a todas as crianças.
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CAMPANHA PARA ESPALHAR
SORRISOS EM MANGUALDE

A Câmara Municipal de Mangualde pro-
move a iniciativa que pretende mais uma 
vez que “neste Natal nos ajude a espalhar 
felicidade” e por isso realiza mais uma 
edição da campanha de recolha de brin-
quedos apenas “Por um Sorriso…”. 
Esta ação de solidariedade realiza-se até 
16 de dezembro e os brinquedos podem ser 
entregues no átrio da Câmara Municipal 

de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00).
Sob o lema “Por um sorriso”, esta cam-
panha é uma oportunidade para fazer re-
nascer o espírito de entreajuda, que tão 
bem carateriza esta época natalícia, e dar 
um sorriso a quem mais precisa, tornan-
do o natal de todas as crianças especial. 
A ação insere-se na programação  da au-
tarquia “Natal em Mangualde 2016”. 
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Câmara de Mangualde pagou saneamento financeiro

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f9513127-d734-434c-b648-

80e9e1e4caa1&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
A Câmara Municipal de Mangualde pagou com 11 anos de antecedência o saneamento financeiro no
valor de 1 milhão de euros. Esta decisão permite assim à autarquia entrar em 2017 com o equilíbrio
financeiro nas contas do município.
Declarações de João Azevedo, pre. CM Mangualde.
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Mangualde em festa durante o Natal
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Dezembro de 2016
 
28 Views
 
Em Mangualde , vive-se o Natal, sentindo-se o verdadeiro espírito desta quadra no comércio
tradicional. Assim, até 7 de janeiro são inúmeras as propostas que a autarquia tem para todos os
visitantes no âmbito do  Natal em Mangualde 2016 , uma organização da Câmara Municipal de
Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
 
Até dia 6 de janeiro a iluminação de Natal vai trazer mais brilho ao centro da cidade, onde serão ainda
decoradas diversas rotundas. A Animação de Rua de Natal mais uma vez não vai faltar. Assim, nos
dias 12 e 13, 17 e 18 e 22 e 23 de dezembro, no Largo Dr. Couto, poderá viver e sentir a magia desta
quadra. De 12 de dezembro a 6 de janeiro, Mangualde terá ainda uma Moldura de Natal Fotográfica no
Largo Dr. Couto, para os mangualdenses tirarem a sua foto natalícia na cidade. O Largo Dr. Couto
acolhe ainda, a partir do dia 10 de dezembro, a Casa do Pai Natal, Oficinas de Natal e Artesanato.
 
Para as crianças das escolas do concelho estão reservados momentos de prometem gargalhadas,
ilusões e muita alegria. Assim, os dias 15 e 16 de dezembro vão ser dedicados às escolas de
Mangualde com a realização da habitual festa de natal. Este ano os mais novos, entre os 3 e os 9
anos, vão ser brindados com o musical 'Brinquedos Encantados'. Haverá ainda chegada do Pai Natal e
lançamento de confetes. As exibições acontecem no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde e
serão divididas em três sessões: nos dias 15 e 16, da parte da tarde, as sessões destinam-se aos
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e a sessão da manhã de dia 16, aos alunos do pré-escolar.
 
E neste Natal ajude a espalhar sorrisos ao participar na campanha de recolha de brinquedos "Por um
Sorriso.". Esta ação de solidariedade realiza-se até 16 de dezembro e os brinquedos podem ser
entregues no átrio da Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às 17h00). Esta campanha é
uma oportunidade para fazer renascer o espírito de entreajuda, que tão bem caracteriza a época
natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais precisa, tornando o natal de todas as
crianças especial.
 
Até ao dia 19 de dezembro o conto dramatizado pela equipa da Biblioteca Municipal: 'O boneco de
neve sorridente' fará as alegrias dos alunos 1º Ciclo e do pré-escolar e dos seniores dos Lares e
Centros de Dia de Mangualde.
 
Ao nível musical não perca o Concerto de Natal Solidário, com o Orfeão Académico de Coimbra, no dia
17 de dezembro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e o Concerto de Ano Novo,
com a Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, no dia 7 de janeiro, 21h00,
no Complexo Paroquial de Mangualde.
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A autarquia mangualdense deseja a todos boas festas!
 
PROGRAMA
 
NATAL EM MANGUALDE 2016
 
Iluminação Natalícia
 
E decoração de diversas rotundas
 
De 8 de dezembro a 6 de janeiro
 
Moldura de Natal Fotográfica
 
12 de dezembro a 6 de janeiro
 
Largo Dr. Couto
 
Animação de rua
 
12 e 13 de dezembro (10h00/12h00/14h00/16h00)
 
17 e 18 de dezembro (14h00/17h00)
 
22 e 23 de dezembro (10h00/12h00/14h00/16h00)
 
Largo Dr. Couto
 
Casa do Pai Natal
 
Oficinas de Natal
 
Artesanato
 
A partir do dia 10 de dezembro
 
Largo Dr. Couto
 
Festas de Natal das Crianças
 
15 e 16 de dezembro
 
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde
 
Jardim Escola e 1º Ciclo
 
Campanha de recolha de brinquedos  Por um Sorriso
 
Até 16 de dezembro
 
Local de entrega: Câmara Municipal, Gabinete de Ação Social
 
Concerto de Natal Solidário
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Com Orfeão Académico de Coimbra
 
17 de dezembro
 
21h00
 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
 
Conto dramatizado 'O boneco de neve sorridente'
 
Até 19 de dezembro
 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e Lares e Centros de Dia do concelho
 
1º Ciclo, Pré-escolar e Lares e Centros de Dia de Mangualde
 
Concerto de Ano Novo
 
Com Orquestra POEMa e Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde
 
7 de janeiro
 
21h00
 
Complexo Paroquial de Mangualde
 
Por:Mun.Mangualde
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A Câmara Municipal de Mangualde pagou com 11 anos de antecedência o saneamento financeiro no
valor aproximado de 1 milhão de euros. Esta decisão permite à autarquia entrar em 2017 com um
equilibrio financeiro nas contas do Município.
 
09-12-2016 18:10
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Sinta o espírito do Natal em Mangualde
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A Câmara Municipal de Mangualde convida-o a viver o Natal no nosso concelho e a sentir o verdadeiro
espírito desta quadra no nosso comércio tradicional. Assim, até 7 de janeiro são inúmeras as
propostas que a autarquia tem para si no âmbito do  Natal em Mangualde 2016 , uma organização da
Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
 
Até dia 6 de janeiro a iluminação de natal vai trazer mais brilho ao centro da cidade, onde serão ainda
decoradas diversas rotundas. A Animação de Rua de Natal mais uma vez não vai faltar. Assim, nos
dias 12 e 13, 17 e 18 e 22 e 23 de dezembro, no Largo Dr. Couto, poderá viver e sentir a magia desta
quadra. De 12 de dezembro a 6 de janeiro, Mangualde terá ainda uma Moldura de Natal Fotográfica no
Largo Dr. Couto, para os mangualdenses tirarem a sua foto natalícia na cidade. O Largo Dr. Couto
acolhe ainda, a partir do dia 10 de dezembro, a Casa do Pai Natal, Oficinas de Natal e Artesanato.
 
Para as crianças das escolas do nosso concelho estão reservados momentos de prometem
gargalhadas, ilusões e muita alegria. Assim, os dias 15 e 16 de dezembro vão ser dedicados às escolas
de Mangualde com a realização da habitual festa de natal. Este ano os mais novos, entre os 3 e os 9
anos, vão ser brindados com o musical 'Brinquedos Encantados'. Haverá ainda chegada do Pai Natal e
lançamento de confetes. As exibições acontecem no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde e
serão divididas em três sessões: nos dias 15 e 16, da parte da tarde, as sessões destinam-se aos
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e a sessão da manhã de dia 16, aos alunos do pré-escolar.
 
E neste Natal ajude-nos a continuar a espalhar sorrisos ao participar na campanha de recolha de
brinquedos "Por um Sorriso.". Esta ação de solidariedade realiza-se até 16 de dezembro e os
brinquedos podem ser entregues no átrio da Câmara Municipal de Mangualde (2ª a 6ª das 9h00 às
17h00). Esta campanha é uma oportunidade para fazer renascer o espírito de entreajuda, que tão
bem carateriza a época natalícia que se aproxima, e dar um Sorriso a quem mais precisa, tornando o
natal de todas as crianças especial.
 
Até ao dia 19 de dezembro o conto dramatizado pela equipa da Biblioteca Municipal: 'O boneco de
neve sorridente' fará as alegrias dos alunos 1º Ciclo e do pré-escolar e dos seniores dos Lares e
Centros de Dia de Mangualde.
 
Ao nível musical não perca o Concerto de Natal Solidário, com o Orfeão Académico de Coimbra, no dia
17 de dezembro, pelas 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, e o Concerto de Ano Novo,
com a Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, no dia 7 de janeiro, 21h00,
no Complexo Paroquial de Mangualde.
 
12 de Dezembro de 2016
 
Redacção

Página 113



A114

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 15,60 x 8,84 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 67328454 13-12-2016

Natal com actividades para todos
MANGUALDE A Câmara de
Mangualde celebra o Natal
com várias actividades no con-
celho.  Até 7 de Janeiro, são inú-
meras as propostas que a au-
tarquia tem e que vão decorrer
no âmbito do 'Natal em Man-
gualde', uma organização da
Câmara de Mangualde com o
apoio da Associação Empre-
sarial de Mangualde.

Até dia 6 de Janeiro a ilumi-
nação de Natal vai trazer mais
brilho ao centro da cidade,
onde serão ainda decoradas
diversas rotundas. A Animação
de Rua de Natal também não
vai faltar e decorrerá hoje, no
sábado e domingo e ainda nos

dias 22 e 23 deste mês, no
Largo Dr. Couto.

Até ao dia de Reis, Man-
gualde terá ainda uma Mol-
dura de Natal Fotográfica, tam-
bém no Largo Dr. Couto, onde
os mangualdenses podem tirar
a sua foto natalícia. O mesmo
local acolhe ainda, a Casa do
Pai Natal, oficinas de Natal e
artesanato.

Para as crianças estão reser-
vados momentos que prome-
tem gargalhadas, ilusões e
muita alegria. Assim, o dia de
amanhã e a quinta-feira serão
dedicados às escolas de Man-
gualde com a realização da ha-
bitual festa de natal. Este ano

os mais novos vão ser brinda-
dos com o musical ‘Brinque-
dos Encantados’. Haverá ainda
chegada do Pai Natal e lança-
mento de confetis, no Auditó-
rio do Complexo Paroquial de
Mangualde.

‘Por um Sorriso...’
O município acolhe ainda

um evento solidário, com a
campanha de recolha de brin-
quedos ‘Por um Sorriso…’. A ac-
ção realiza-se até sexta-feira e
os brinquedos podem ser en-
tregues no átrio da Câmara de
Mangualde, das 9h00 às
17h00. 

Até dia 19 deste mês, o conto

‘O boneco de neve sorridente',
dramatizado pela equipa da bi-
blioteca municipal, fará as ale-
grias dos alunos 1.º ciclo e do
pré-escolar e dos seniores dos
lares e centros de dia de Man-
gualde.

A nível musical decorrerá o
Concerto de Natal Solidário,
com o Orfeão Académico de
Coimbra, este sábado, pelas
21h00, na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, e ainda o
Concerto de Ano Novo, com a
Orquestra POEMa e a Orques-
tra Juvenil das Escolas de
Mangualde, no dia 7 de Janeiro,
21h00, no Complexo Paroquial
de Mangualde. |
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Tygers of Pan Tang sobem ao palco em Mangualde
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No primeiro sábado de 2017 (dia 7 de janeiro), o histórico festival de Metal/Rock - Mangualde
Hardmetalfest - regressa a Mangualde. O festival de Metal/Rock é uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e realiza-se, anualmente, no Centro
Cultural de Santo André. O espetáculo tem início às 15h00.
 
O evento, considerado um dos dez Festivais de Metal indoor mais antigos do mundo e o mais antigo
em Portugal, conta mais uma vez com um elenco de luxo. Incomparavelmente mais forte conta com a
estreia, em Portugal, dos lendários ingleses Tygers of Pan Tang, banda de heavy metal que
influenciou, nos anos 80, bandas como os Metallica.
 
Os germânicos Holy Moses, banda de thrash metal de culto também fazem a sua estreia em Portugal.
A banda liderada por Sabina Klassen irá com certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de
espera com a sua garra e determinação.
 
Os Anciente Rites, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com
nuances de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga. Há vários anos que a banda não
toca em Portugal.
 
De Inglaterra e mais melódicos estreiam-se os Solstice, uma banda que tem uma legião de fãs da
onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal dos Finlandeses Convulse ou dos
espanhóis Bloodhunter. Subirão ainda ao palco os portugueses: Theriomorphic, Destroyers of All,
Machinergy, Estado de Sítio, Derrame, Humanart e Shoryuken.
 
Os bilhetes custam entre 15EUR (até 6 de janeiro) e 20EUR (no dia 7 de janeiro) e estão à venda
online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store
(Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa),
Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian Metal Pub (Vigo) e
Nave Bunker (Salamanca).
 
Inserido em 13, Dezembro - 2016
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No primeiro sábado de 2017 (dia 7 de janeiro), o histórico festival de Metal/Rock - Mangualde
Hardmetalfest - regressa a Mangualde. O festival de Metal/Rock é uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e realiza-se, anualmente, no Centro
Cultural de Santo André. O espetáculo tem início às 15h00.
 
O evento, considerado um dos dez Festivais de Metal indoor mais antigos do mundo e o mais antigo
em Portugal, conta mais uma vez com um elenco de luxo. Incomparavelmente mais forte conta com a
estreia, em Portugal, dos lendários ingleses TYGERS OF PAN TANG, banda de heavy metal que
influenciou, nos anos 80, bandas como os Metallica. Os germânicos HOLY MOSES, banda de thrash
metal de culto também fazem a sua estreia em Portugal. A banda liderada por Sabina Klassen irá com
certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de espera com a sua garra e determinação. Os
ANCIENT RITES, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com nuances
de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga. Há vários anos que a banda não toca em
Portugal. De Inglaterra e mais melódicos estreiam-se os SOLSTICE, uma banda que tem uma legião
de fãs da onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal dos Finlandeses CONVULSE ou
dos espanhóis BLOODHUNTER. Subirão ainda ao palco os portugueses: THERIOMORPHIC,
DESTROYERS OF ALL, MACHINERGY, ESTADO DE SÍTIO, DERRAME, HUMANART e SHORYUKEN.
 
Os bilhetes custam entre 15EUR (até 6 de janeiro) e 20EUR (no dia 7 de janeiro) e estão à venda
online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store
(Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa),
Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian Metal Pub (Vigo) e
Nave Bunker (Salamanca).
 
13 de Dezembro de 2016
 
Redacção
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LENDÁRIOS TYGERS OF PAN TANG SOBEM AO PALCO EM MANGUALDE
 
7 DE JANEIRO, 15H00, CENTRO CULTURAL DE SANTO ANDRÉ
 
No primeiro sábado de 2017 (dia 7 de janeiro), o histórico festival de Metal/Rock - Mangualde
Hardmetalfest - regressa a Mangualde. O festival de Metal/Rock é uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e realiza-se, anualmente, no Centro
Cultural de Santo André. O espetáculo tem início às 15h00.
 
O evento, considerado um dos dez Festivais de Metal indoor mais antigos do mundo e o mais antigo
em Portugal, conta mais uma vez com um elenco de luxo. Incomparavelmente mais forte conta com a
estreia, em Portugal, dos lendários ingleses TYGERS OF PAN TANG, banda de heavy metal que
influenciou, nos anos 80, bandas como os Metallica. Os germânicos HOLY MOSES, banda de thrash
metal de culto também fazem a sua estreia em Portugal. A banda liderada por Sabina Klassen irá com
certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de espera com a sua garra e determinação. Os
ANCIENT RITES, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com nuances
de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga. Há vários anos que a banda não toca em
Portugal. De Inglaterra e mais melódicos estreiam-se os SOLSTICE, uma banda que tem uma legião
de fãs da onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal dos Finlandeses CONVULSE ou
dos espanhóis BLOODHUNTER. Subirão ainda ao palco os portugueses: THERIOMORPHIC,
DESTROYERS OF ALL, MACHINERGY, ESTADO DE SÍTIO, DERRAME, HUMANART e SHORYUKEN.
 
Os bilhetes custam entre 15EUR (até 6 de janeiro) e 20EUR (no dia 7 de janeiro) e estão à venda
online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store
(Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa),
Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian Metal Pub (Vigo) e
Nave Bunker (Salamanca).
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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3ª prova da temporada 2016/17
 
MAIS DE DUAS CENTENAS DE NADADORES
 
NO CIRCUITO MUNICIPAL DAS ESCOLAS DE NATAÇÃO
 
ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO DE MANGUALDE SOMA 76 PONTOS
 
No passado domingo realizou-se a 3ª concentração do Circuito Municipal das Escolas de Natação. A
iniciativa decorreu na Piscina Olímpica do Forlife, em Viseu, onde participaram 19 Escolas de Natação,
representadas por 206 nadadores, tendo a Escola Municipal de Natação de Mangualde obtido 76
pontos.
 
Na classificação geral, a Escola de Natação de Castro Daire mantém o 1º lugar, enquanto a Escola
Municipal de Natação de Mangualde ocupa a 4ª posição. A próxima concentração terá lugar no dia 21
de janeiro de 2017, nas piscinas de Castro Daire.
 
A Câmara Municipal de Mangualde, enquanto Comissão Organizadora deste projeto intermunicipal
deseja a todos os atletas, treinadores, árbitros e acompanhantes um Feliz Natal e um próspero Ano
Novo.
 
Sofia Monteiro |
 
Rua Direita
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Hardmetalfest de regresso a Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-12-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://viseumais.com/viseu/hardmetalfest-de-regresso-a-mangualde-2/

 
No primeiro sábado de 2017 (dia 7 de Janeiro), o histórico festival de Metal/Rock - Mangualde
Hardmetalfest - regressa a Mangualde. O festival de Metal/Rock é uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e realiza-se, anualmente, no Centro
Cultural de Santo André. O espectáculo tem início às 15h00.
 
O evento, considerado um dos dez Festivais de Metal indoor mais antigos do mundo e o mais antigo
em Portugal, conta mais uma vez com um elenco de luxo. Incomparavelmente mais forte conta com a
estreia, em Portugal, dos lendários ingleses TYGERS OF PAN TANG, banda de heavy metal que
influenciou, nos anos 80, bandas como os Metallica. Os germânicos HOLY MOSES, banda de thrash
metal de culto também fazem a sua estreia em Portugal. A banda liderada por Sabina Klassen irá com
certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de espera com a sua garra e determinação. Os
ANCIENT RITES, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com nuances
de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga. Há vários anos que a banda não toca em
Portugal. De Inglaterra e mais melódicos estreiam-se os SOLSTICE, uma banda que tem uma legião
de fãs da onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal dos Finlandeses CONVULSE ou
dos espanhóis BLOODHUNTER. Subirão ainda ao palco os portugueses: THERIOMORPHIC,
DESTROYERS OF ALL, MACHINERGY, ESTADO DE SÍTIO, DERRAME, HUMANART e SHORYUKEN.
 
Os bilhetes custam entre 15EUR (até 6 de janeiro) e 20EUR (no dia 7 de janeiro) e estão à venda
online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store
(Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa),
Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian Metal Pub (Vigo) e
Nave Bunker (Salamanca).
 
13 Dezembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Inaugurado o Espaço do Cidadão de Tavares (Mangualde)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-12-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9b40dfc3

 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Tavares,
Alexandre Constantino, inauguraram hoje (14 de dezembro) o primeiro Espaço do Cidadão
descentralizado do concelho de Mangualde. O Espaço do Cidadão de Tavares, sito no Largo do Outeiro,
em Chãs de Tavares, passa a funcionar no edifício da Junta de Freguesia de Tavares de 2ª a 6ª feira,
das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
 
"Estamos a aproximar os serviços públicos às populações. Hoje Chãs de Tavares, e nos próximos
meses Fornos de Maceira Dão, ficam com um serviço de excelência para os cidadãos. Esta é a
verdadeira reforma do Estado e do território, que promove a coesão territorial.", afirmou o autarca
mangualdense, João Azevedo. A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa,
Graça Fonseca, felicitou a iniciativa da autarquia e da Junta de Freguesia, reafirmando as declarações
do edil mangualdense, sobre a verdadeira reforma do Estado e do território. Alexandre Constantino,
na sua intervenção, afirmou que esta é a sua maior obra enquanto autarca. "Aproximar os serviços
das pessoas é dar qualidade de vida à população", disse o Presidente da União das Freguesias de
Tavares.
 
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços que permitirão proporcionar maior conforto e
aproximar os serviços aos cidadãos: ACT - Autoridade para as condições de trabalho, ADSE - Direção-
geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB - Direção-geral
do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, IHRU -
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, DGC -
Direção-Geral do Consumidor, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança
Social, CGA - Caixa Geral de Aposentações, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IEFP -
Instituto do Emprego e Formação Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência
para a Modernização Administrativa.
 
Está já prevista a abertura do próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano, desta
feita na Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
14 Dezembro, 2016
 
José Silva
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A Piscina Olímpica do ginásio
Forlife, no Palácio do Gelo, em
Viseu, recebeu, no passado do-
mingo, a terceira concentração
do Circuito Municipal de Es-
colas de Natação, um projecto
intermunicipal cuja comissão
organizadora é da responsabi-
lidade da Câmara Municipal
de Mangualde. 

Foram mais de duas cente-
nas de nadadores que entra-

ram em competição em repre-
sentação de 19 escolas de na-
tação da região, naquela que
foi a terceira prova da tempo-
rada 2016/2017. 

Na classificação geral, a Es-
cola de Natação de Castro
Daire mantém o 1.º lugar, en-
quanto a Escola Municipal de
Natação de Mangualde ocupa
a 4.ª posição. 

A próxima concentração terá
lugar no dia 21 de Janeiro de
2017 nas piscinas de Castro
Daire. |

Natação
Circuito Municipal 

Mais de duas centenas 
de nadadores em Viseu

Atletas mangualdenses marcaram presença

D.R.
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Conservatório realiza
concertos de Natal
INICIATIVA O Conservatório
Regional de Música de Viseu
Dr. José Azeredo Perdigão rea-
liza esta semana vários con-
certos de Natal em Viseu e
Mangualde  a favor de diversas
instituições.

Hoje, às 16h00, a Biblioteca
Municipal de Mangualde re-
cebe os solistas e orquestras
que frequentam o Agrupa-
mento de Escolas de Man-
gualde, sendo que as receitas
são a favor da Delegação de
Mangualde da Cruz Vermelha
Portuguesa. No mesmo dia, às
18h45, a Igreja do Seminário
recebe as orquestras de sopro
e cordas e os coros juvenil e
misto, para um concerto a fa-
vor da Associação para Pro-
tecção de Pessoas em Risco.

O último concerto solidário
realiza-se a favor da Associação
Portuguesa para as Perturba-
ções do Desenvolvimento e Au-
tismo de Viseu e terá lugar na
quinta-feira, às 18h45, na Igreja
do Seminário. |

Igreja do Seminário Maior
recebe três concertos
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Inaugurado primeiro Espaço do Cidadão descentralizado no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-12-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=488c3095

 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e o Presidente da União de Freguesias de Tavares,
Alexandre Constantino, inauguraram hoje (14 de dezembro) o primeiro Espaço do Cidadão
descentralizado do concelho de Mangualde. O Espaço do Cidadão de Tavares, sito no Largo do Outeiro,
em Chãs de Tavares, passa a funcionar no edifício da junta de freguesia de Tavares de 2ª a 6ª feira,
das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
 
"Estamos a aproximar os serviços públicos às populações. Hoje Chãs de Tavares, e nos próximos
meses Fornos de Maceira Dão, ficam com um serviço de excelência para os cidadãos. Esta é a
verdadeira reforma do Estado e do território, que promove a coesão territorial.", afirmou o autarca
mangualdense, João Azevedo.
 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, felicitou a iniciativa
da autarquia e da Junta de Freguesia, reafirmando as declarações do edil mangualdense, sobre a
verdadeira reforma do Estado e do território. Alexandre Constantino, na sua intervenção, afirmou que
esta é a sua maior obra enquanto autarca. "Aproximar os serviços das pessoas é dar qualidade de vida
à população", disse o Presidente da União de Freguesias de Tavares.
 
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços que permitirão proporcionar maior conforto e
aproximar os serviços aos cidadãos: ACT - Autoridade para as condições de trabalho, ADSE - Direção-
geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB - Direção-geral
do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, IHRU -
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, DGC -
Direção-Geral do Consumidor, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança
Social, CGA - Caixa Geral de Aposentações, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IEFP -
Instituto do Emprego e Formação Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência
para a Modernização Administrativa.
 
Está já prevista a abertura do próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano, desta
feita na Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 
Inserido em 14, Dezembro - 2016
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Mangualde liquida plano de saneamento financeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-12-2016

Meio: Via Rápida Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=139e126c

 
Dezembro 14, 2016 | Economia
 
A Câmara Municipal de Mangualde realizou uma operação bancária de antecipação de pagamento do
saneamento financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros (980.085,85EUR). Esta operação,
efetuada com capitais próprios da autarquia, permitiu liquidar na íntegra o plano de saneamento
financeiro.
 
A autarquia efetuou recentemente uma operação de substituição de dívida no valor aproximado de
três milhões de euros (2.996.009,47EUR) que visa o pagamento de duas tranches de financiamento
da administração central ao abrigo do Plano de Apoio à Economia Local. Com estas operações
financeiras, a autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em custos de juros com a dívida.
 
A saída do ajustamento financeiro é um claro indicador de boas práticas de gestão na autarquia de
Mangualde nos últimos anos e revelador de um trabalho de responsabilidade e de compromisso com
os mangualdenses , sublinha o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, lamentando,
contudo, "que o dinheiro público, o dinheiro dos mangualdenses seja para pagar dívida em vez de
investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, mas só assim é possível garantir equilíbrio
financeiro e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do serviço público no território .
 
dezembro 14, 2016 |
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Mangualde
Chãs de Tavares 
abre Espaço
de Cidadão

111 A secretária de Es-
tado Adjunta e da Moder-
nização Administrativa, 
Graça Fonseca, o presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João 
Azevedo, e o presidente 
da União de Freguesias de 
Tavares, Alexandre Cons-
tantino, inauguraram on-
tem o primeiro Espaço do 
Cidadão descentralizado 
do concelho de Mangual-
de. O Espaço do Cidadão 
fica no Largo do Outei-
ro, em Chãs de Tavares, 
com o mesmo horário de 
funcionamento da junta 
de freguesia de Tavares, 
de segunda a sexta-feira, 
das 9H00 às 12H00 e das 
13H30 às 17H30. 

“Estamos a aproximar os 
serviços públicos às popu-
lações. Hoje Chãs de Tava-
res, e nos próximos meses 
Fornos de Maceira Dão, 
fi cam com um serviço de 
excelência para os cida-
dãos. Esta é a verdadeira 
reforma do Estado e do 
território, que promove 
a coesão territorial”, afi r-
mou João Azevedo, en-
quanto Alexandre Cons-
tantino disse que esta é a 
sua maior obra enquanto 
autarca.
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Presidente da Câmara foi o “Pai Natal
de serviço” que andou pelas escolas
MANGUALDE O presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, come-
çou ontem a tradicional visita
às creches, jardins-de-infância
e escolas do concelho de Man-
gualde para surpreender os
mais novos com um presente
de Natal e espalhar sorrisos
junto de cerca de 1.300 crian-
ças.

De forma a premiar o empe-
nho escolar dos alunos do pré-
escolar e do 1.º ciclo do ensino
básico, está a ser oferecido um
voucher de uma viagem de au-
tocarro ao Zoo de Santo Inácio,
em Vila Nova de Gaia, a maior

e mais verde sala de aula do
país. A oferta inclui visita ao
Zoo e Programa Educativo, um
complemento natural à visita,
abordando especificamente as
temáticas das metas curricu-
lares definidas para cada ciclo
de ensino. Também os alunos
dos jardins-de-infância vão re-
ceber um presente em função
da idade.

Para as crianças das escolas
do concelho estão ainda reser-
vados momentos de prome-
tem gargalhadas, ilusões e
muita alegria. Assim, hoje e
amanhã vão ser dias dedica-
dos às escolas de Mangualde

com a realização da habitual
festa de Natal. Este ano, os
mais novos, entre os três e os
nove anos, vão ser brindados
com o musical ‘Brinquedos
Encantados’. Haverá ainda
chegada do Pai Natal e lança-
mento de confetes. 

As exibições do musical
acontecem no Auditório do
Complexo Paroquial de Man-
gualde e serão divididas em
três sessões: hoje e amanhã, as
sessões destinam-se aos alu-
nos do 1.º ciclo do ensino bá-
sico e a sessão da manhã
(amanhã), aos alunos do pré-
escolar. |

Crianças receberam João 
Azevedo e o Pai Natal
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O primeiro Espaço do Cidadão
descentralizado do concelho
de Mangualde foi inaugurado
ontem, no edifício da União
das Freguesias de Tavares, no
Largo do Outeiro, em Chãs de
Tavares. O novo espaço estará
a funcionar de segunda a

sexta-feira, das 9h00 às 12h00
e das 13h30 às 17h30.

Na inauguração estiveram a
secretária de Estado Adjunta e
da Modernização Administra-
tiva, Graça Fonseca, o presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e o

presidente da União das Fre-
guesias de Tavares, Alexandre
Constantino. 

“Estamos a aproximar os
serviços públicos às popula-
ções. Hoje, Chãs de Tavares e,
nos próximos meses Fornos
de Maceira Dão, ficam com

um serviço de excelência para
os cidadãos. Esta é a verda-
deira reforma do Estado e do
território, que promove a coe-
são territorial”, afirmou João
Azevedo. 

A secretária de Estado felicitou
a iniciativa da autarquia e da
Junta de Freguesia, reafirmando
as declarações do edil mangual-
dense, sobre a verdadeira re-
forma do Estado e do território.
Alexandre Constantino, na sua
intervenção, afirmou que esta é
a sua maior obra enquanto au-
tarca. “Aproximar os serviços
das pessoas é dar qualidade de
vida à população”, disse o pre-
sidente da União das Freguesias
de Tavares.

Este novo espaço passa a
acolher diversos serviços que
permitirão proporcionar maior
conforto e aproximar os ser-
viços aos cidadãos, como por
exemplo, ACT - Autoridade
para as condições de trabalho,
ADSE, DGLAB – Direcção-Ge-
ral do Livro dos Arquivos e das
Bibliotecas, IGAC - Inspecção
Geral das Actividades Culturais,
DGC - Direcção-Geral do Con-
sumidor, SEF - Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras, ISS -
Instituto da Segurança Social,
CGA - Caixa Geral de Aposen-
tações, IMT - Instituto da Mo-
bilidade e dos Transportes,
IEFP - Instituto do Emprego e
Formação Profissional, AT - Au-
toridade Tributária e Aduaneira
e AMA - Agência para a Mo-
dernização Administrativa. |

Inaugurado primeiro 
espaço do cidadão 
descentralizado
Mangualde Secretária de Estado Adjunta e da Moderniza-
ção Administrativa, Graça Fonseca, esteve na inauguração
do espaço que se situa no edifício da Junta de Tavares

João Azevedo e Graça Fonseca na inauguração do Espaço do Cidadão
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Mangualde inaugura
Espaço do Cidadão
descentralizado
Chãs de Tavares | P7
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Inaugurado primeiro espaço  do cidadão descentralizado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/13574

 
O primeiro Espaço do Cidadão descentralizado do concelho de Mangualde foi inaugurado ontem, no
edifício da União das Freguesias de Tavares, no Largo do Outeiro, em Chãs de Tavares. O novo espaço
estará a funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
Na inauguração estiveram a secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça
Fonseca, o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o presidente da União das
Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde: Concerto de Natal solidário
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Mangualde: Concerto de Natal solidário | 17 de dezembro, 21 horas, na biblioteca municipal
 
2016-12-15
 
No próximo sábado, 17 de dezembro, Mangualde acolhe um concerto de Natal Solidário. A atuação do
Orfeão Académico de Coimbra realiza-se às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A
iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e integra a programação do 'Natal em
Mangualde 2016'.
 
Em pleno espírito de solidariedade, o concerto de natal tem como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. De entrada livre, a Câmara Municipal de Mangualde
convida todos a participarem no concerto e a juntarem-se a ela nesta ação de solidariedade,
contribuindo para a recolha de bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
 
2016-12-15
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 Solidariedade. Paz. União. 
Fraternidade. Espírito de Fa-
mília. Estes são alguns dos 
desejos maiores que se trans-
mitem num tempo que é tam-
bém maior: o Natal. A Música 
é uma das formas de fazer pas-
sar essa mensagem e em Viseu 
os Concertos de Natal percor-
rem o concelho, de freguesia 
em freguesia, num espírito de 
partilha que ganha real sentido 
quando os coros ditos urba-
nos se encontram com outros, 
de cariz mais rural. “Em cada 
freguesia onde atua um coro, 
como o Coral Lopes Morago 
ou o Coral de Abraveses, atua 
um coro local, há assim uma 
partilha”, garante António Má-
rio, maestro e responsável pela 
condução artística de alguns 

dos coros de Viseu. 
 Desde o início do mês de 
dezembro, em cada um dos 
fins de semana (sábado e do-
mingo), diversos coros de Vi-
seu têm percorrido o concelho, 
aliando-se a outros coros lo-
cais, para passar a mensagem 
de Natal através da música, so-
bretudo de feição sacralizada. 
 António Mário, contactado 
pelo Jornal da Beira, referiu 
que esta iniciativa, promovida 
pela Câmara de Viseu, que vai 
na sua terceira edição, irá cul-
minar com um grande concer-
to de Natal na Sé, na próxima 
quarta-feira, 21 de dezembro, 
às 21 horas, com os vários co-
ros e com músicos do Conser-
vatório Regional de Música. 
“Vai haver interpretações indi-

viduais dos diversos coros, com 
três peças, e encerraremos to-
dos juntos com dois temas que 
temos vindo a ensaiar”, aponta 
o maestro. Na noite anterior, a 
Catedral acolherá o concerto 
de Natal promovido pelos co-
ros infantojuvenis do concelho, 
juntamente com a orquestra ju-
venil de Viseu.

Espírito dE partilha
E solidariEdadE

 O período de Natal é, por 
si, um tempo de partilha e de 
solidariedade. António Mário 
sustenta que os concertos têm 
demonstrado isso. “As pessoas 
estão mais sensíveis nesta épo-
ca e a mensagem passa melhor”, 
refere. 

 Nesse contexto, também o 
cónego António Jorge, reitor do 
Seminário de Nossa Senhora 
da Esperança, de Viseu, certifi-
ca que o cariz solidário aumen-
ta no Natal. Em declarações ao 
Jornal da Beira, lembra que os 
concertos de Natal do Conser-
vatório, que acontecem uma 
vez mais na Igreja do Seminá-
rio, têm este ano um “fundo 
solidário”. No fim da tarde de 
hoje, 15 de dezembro, 18h45, a 
Igreja do Seminário apresenta o 
último concerto que juntará as 
orquestras de acordeões e gui-
tarras e o ‘ensemble’ de flautas 
e saxofones. O fundo solidário 
que todos podem ajudar a criar 
(concertos são gratuitos) irá re-
verter para a Associação Portu-
guesa para as Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo 
(APPDA). 
 Desde o início da semana, 
segunda-feira, 12 de dezembro, 
os concertos aconteceram na 
Igreja do Seminário. O primei-
ro esteve a cargo dos solistas 
e grupos das iniciações e co-
ros do 5.º ano do Conservató-
rio, a instituição a ser apoiada 
foi a Associação de Viseu de 
Portadores de Trissomia 21 
(AVISPT21). Na terça-feira, 13, 
foi a vez da orquestra juvenil de 
guitarras e coros do 6.º ano e o 
‘ensemble’ de guitarra portu-
guesa. A instituição a ajudar foi 
a Associação de Paralisia Cere-
bral de Viseu (APVC). Ontem, 
quarta-feira, 14, o primeiro de 
dois concertos aconteceu na 
Biblioteca Municipal de Man-
gualde Dr. Alexandre Alves, 
com os solistas e orquestras 
que frequentam o agrupamen-
to de escolas de Mangualde. A 
instituição apoiada foi a Cruz 
Vermelha Portuguesa, delega-
ção de Mangualde. Nesse fim 
de tarde, já na Igreja do Semi-
nário foi a vez da orquestra de 
sopros e cordoas e coros juvenil 
e misto, sendo que a instituição 
a ser ajudada foi a Associação 
para a Proteção de Pessoas em 
Risco (APPR).

PBA

Coros pErCorrEM iGrEJas das 25 FrEGUEsias dE VisEU
a mensagem de Natal transmitida ao som da música

CORAL LOPES MORAGO CORAL DE ABRAvESES
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Concerto de Natal solidário em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/concerto-de-natal-solidario-em-mangualde/

 
No próximo sábado, 17 de dezembro, Mangualde acolhe um concerto de Natal Solidário. A atuação do
Orfeão Académico de Coimbra realiza-se às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A
iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e integra a programação do 'Natal em
Mangualde 2016'.
 
Em pleno espírito de solidariedade, o concerto de natal tem como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. De entrada livre, a Câmara Municipal de Mangualde
convida todos a participarem no concerto e a juntarem-se a ela nesta ação de solidariedade,
contribuindo para a recolha de bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
 
Inserido em 15, Dezembro - 2016

Página 132



A133

Espaço do Cidadão de Tavares foi inaugurado em Chãs de Tavares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=22452

 
Espaço do Cidadão de Tavares foi inaugurado em Chãs de Tavares
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Dezembro de 2016
 
19 Views
 
O primeiro Espaço do Cidadão descentralizado do concelho de Mangualde foi nesta quarta-feira
inaugurado, com a presença da Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça
Fonseca, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de
Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino.
 
O Espaço do Cidadão de Tavares, sito no Largo do Outeiro, em Chãs de Tavares, passa a funcionar no
edifício da junta de freguesia de Tavares de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
 
"Estamos a aproximar os serviços públicos às populações. Hoje Chãs de Tavares, e nos próximos
meses Fornos de Maceira Dão, ficam com um serviço de excelência para os cidadãos. Esta é a
verdadeira reforma do Estado e do território, que promove a coesão territorial.", afirmou o autarca
mangualdense, João Azevedo.
 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, felicitou a iniciativa
da autarquia e da Junta de Freguesia, reafirmando as declarações do edil mangualdense, sobre a
verdadeira reforma do Estado e do território.
 
Alexandre Constantino, na sua intervenção, afirmou que esta é a sua maior obra enquanto autarca.
"Aproximar os serviços das pessoas é dar qualidade de vida à população", disse o Presidente da União
de Freguesias de Tavares.
 
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços que permitirão proporcionar maior conforto e
aproximar os serviços aos cidadãos: ACT - Autoridade para as condições de trabalho, ADSE - Direção-
geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB - Direção-geral
do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, IHRU -
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, DGC -
Direção-Geral do Consumidor, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança
Social, CGA - Caixa Geral de Aposentações, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IEFP -
Instituto do Emprego e Formação Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência
para a Modernização Administrativa.
 
Está já prevista a abertura do próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano, desta
feita na Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 

Página 133



Por:Mun.Mangualde
 
15 de Dezembro de 2016
 
Antonio Pacheco

Página 134



A135

Inaugurado primeiro Espaço do Cidadão descentralizado de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c8e2f899

 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Tavares,
Alexandre Constantino, inauguraram ontem (14 de dezembro) o primeiro Espaço do Cidadão
descentralizado do concelho de Mangualde. O Espaço do Cidadão de Tavares, sito no Largo do Outeiro,
em Chãs de Tavares, passa a funcionar no edifício da junta de freguesia de Tavares de 2ª a 6ª feira,
das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
 
"Estamos a aproximar os serviços públicos às populações. Hoje Chãs de Tavares, e nos próximos
meses Fornos de Maceira Dão, ficam com um serviço de excelência para os cidadãos. Esta é a
verdadeira reforma do Estado e do território, que promove a coesão territorial.", afirmou o autarca
mangualdense, João Azevedo. A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa,
Graça Fonseca, felicitou a iniciativa da autarquia e da Junta de Freguesia, reafirmando as declarações
do edil mangualdense, sobre a verdadeira reforma do Estado e do território. Alexandre Constantino,
na sua intervenção, afirmou que esta é a sua maior obra enquanto autarca. "Aproximar os serviços
das pessoas é dar qualidade de vida à população", disse o Presidente da União de Freguesias de
Tavares.
 
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços que permitirão proporcionar maior conforto e
aproximar os serviços aos cidadãos: ACT - Autoridade para as condições de trabalho, ADSE - Direção-
geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB - Direção-geral
do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, IHRU -
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, DGC -
Direção-Geral do Consumidor, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança
Social, CGA - Caixa Geral de Aposentações, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IEFP -
Instituto do Emprego e Formação Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência
para a Modernização Administrativa.
 
Está já prevista a abertura do próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano, desta
feita na Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 
15 de Dezembro de 2016
 
Redacção
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142  ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE CUNHA ALTA 

 

Pensar e Ser Eco/77 naturalidade, 
a cada um, seu espaço, seu canto, 
para ser dentro da sociedade, 
Para haver harmonia, ,basta e é tanto... 

joao oliveira 

50/7/a Costa, professora e ~est/gado/4 

satura/de Uesquftela é autora e ilustra-

dora do livro /Manto _jUveni/ "4 longa va-

gem de A/79"1// e una" 

Teve lugar no passado dia 4 de dezembro, um almoço 
convívio onde participaram cerca de 130 pessoas, 
entre elas o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, o Presidente da União 
da Freguesias de Cunha, Mesquitela e Mangualde, 
Bernardino Azevedo e o vereador da Cultura, João 
Lopes, que pretendeu assinalar o 14° aniversário da 
Associação da Cunha Alta. 
A tarde deste dia foi ainda animada pelo Grupo 
musical Paulo Dias de Lageosa do Dão. 
Esta Associação vai mantendo a sua atividade regular, 
encontrando-se de portas abertas aos fins de semana 
e organizando alguns eventos ao longo do ano. 
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do Regimento de Infantaria 14, Coronel Mário Alves de 
Bastos. 
Uma vez que o desfile teve lugar à hora de fecho da 
nossa anterior edição, ficam agora algumas imagens 
do mesmo. 

EXERCÍCIO MARTE 16 
DESFILE MILITAR 
Mangualde acolheu, entre os dias 22 e 30 de 
novembro, o 'Exercício MARTE 16', numa iniciativa do 
Exército Português, com o apoio da Câmara Municipal 
de Mangualde. O exercício, que constituiu um treino de 
meios que possibilitou preparar os militares para uma 
resposta mais eficiente em caso de intervenção real, 
terminou no centro da Cidade de Mangualde, com um 
desfile militar motorizado que contou com a presença 
do edil mangualdense, João Azevedo e do Comandante 
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DEFESA, SEGURANÇA 
E PAZ VÃO SER 
ABORDADAS NAS 
ESCOLAS DO CONCELHO 
DE MANGUALDE 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 

João Azevedo, participou no passado dia 5 de 

dezembro na Cerimónia de Assinatura dos protocolos-

quadro para a promoção da implementação do 

Referencial de Educação para a Segurança, a 

Defesa e a Paz nos concelhos do distrito de Viseu. 

A cerimónia teve lugar no Auditório do Regimento 

de Infantaria N° 14, em Viseu, e contou com as 

intervenções do Ministro da Educação, Tiago Brandão 

Rodrigues, do Ministro da Defesa Nacional, José 

Azeredo Lopes, e do Secretário der Estado das 

Autarquias Locais, Carlos Miguel (em representação 

do Ministro-Adjunto). 

O protocolo agora estabelecido vai permitir que 

a escolas do concelho vejam implementado este 

Referencial e desta forma integradas as temáticas da 

defesa, segurança e paz nos seus planos curriculares 

já no ano letivo 2017/2018. Até lá os docentes 

serão formados para as temáticas. O Referencial de 

Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz foi 

desenvolvido por uma equipa conjunta do Instituto da 

Defesa Nacional e da Direção-Geral da Educação, 

com vista a formar e sensibilizar os alunos do Pré-

Escolar e Ensinos Básico e Secundário, no âmbito da 

Educação para a Cidadania. Esta iniciativa conjunta 

procura contribuir para o envolvimento da sociedade 

civil no debate sobre as questões da Defesa Nacional 

e aproximar os cidadãos das Forças Armadas, 

envolvendo autarquias e escolas 
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DEFESA, SEGURANÇA E PAZ 
VÃO SER ABORDADAS NAS 
ESCOLAS DO CONCELHO 
DE MANGUALDE 

O REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA 

A SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ FOI 
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FESTA DE NATAL DO 
INSTITUTO DE ARTES 
MUSICAIS DE MANGUALDE 

Como habitual nesta quadra festiva, realizou-
se mais uma vez, a Festa de Natal do IAM de 
Mangualde. O evento teve lugar na tarde do 
passado dia 11 de dezembro na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves em Mangualde. 

Pelo palco desfilaram cerca de meia centenas de 
jovens que durante o ano frequentam as aulas de 
canto, música e dança mostrando assim ao público 
presente, todo o seu empenho e tudo quanto têm 
aprendido. 
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MAN GUALDE OUVIU 
DANIEL BESSA FALAR 
SOBRE «PORTUGAL E O 
FUTURO» 
O Professor Doutor Daniel Bessa esteve em 
Mangualde para falar de «Portugal e o Futuro». O 
economista, que aceitou o convite da Presidente da 
Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e 
do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, para proferir esta conferência, falou 
um pouco dos nossos dias, da atualidade, e daquilo 
que se perspetiva para o futuro. Centenas de pessoas 
assistiram a este momento que teve lugar pelas 21 h00 
do dia 29 de novembro, no auditório da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. 
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MAIS DE DUAS CENTENAS DE 
NADADORES NO CIRCUITO MUNICIPAL 
DAS ESCOLAS DE NATAÇÃO 
No passado domingo, dia 11 de dezembro, realizou-se a 3a concentração do Circuito 
Municipal das Escolas de Natação. A iniciativa decorreu na Piscina Olímpica do Forlife, 
em Viseu, onde participaram 19 Escolas de Natação, representadas por 206 nadadores, 
tendo a Escola Municipal de Natação de Mangualde obtido 76 pontos. 
Na classificação geral, a Escola de Natação de Castro Daire mantém o 1° lugar, 
enquanto a Escola Municipal de Natação de Mangualde ocupa a 4a posição. A próxima 
concentração terá lugar no dia 21 de janeiro de 2017, nas piscinas de Castro Daire. 
A Câmara Municipal de Mangualde, enquanto Comissão Organizadora deste projeto 
intermunicipal deseja a todos os atletas, treinadores, árbitros e acompanhantes um Feliz 
Natal e um próspero Ano Novo 
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INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO EM CHÃS 
DE TAVARES 
Na manhã do passado dia 14 de dezembro, teve 
lugar na sede da União de Freguesias de Tavares, a 
inauguração do Espaço do Cidadão. 
A cerimónia contou com a presença da Secretária de 
Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, 
Graça Fonseca, do Presidente da Câmara João 
Azevedo e do Presidente da União de Freguesias de 
Tavares, Alexandre Constantino. 
Após o descerrar de placa alusiva ao ato, começou por 
usar da palavra o Presidente da União de Freguesias 
Alexandre Constantino, que após os cumprimentos de 
boas vindas e agradecimentos, referiu esta, como a 
maior e mais importante obra na freguesia. 
Mais importante pelos serviços que agora passam a 
estar disponíveis para a população, facilitando o acesso 
a serviços sem a obrigatoriedade de deslocação à 
sede do concelho. Alexandre Constantino referiu que 
é com este tipo de obras que se pretende atrair as 
pessoas para um determinado território, combatendo 
desta forma a desertificação e a baixa natalidade. 
O presidente da União de Freguesias terminou 
referindo que "esta é a verdadeira reforma do estado, a 
proximidade dos cidadãos". 
Seguidamente usou da palavra o presidente da 
Câmara de Mangualde, João Azevedo, que começou 
por cumprimentar todos os presentes, salientando o 
bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nesta 
freguesia distante da sede do concelho. 
Tal como Alexandre Constantino, também João 
Azevedo, referiu ser esta a verdadeira forma de 
aproximar as pessoas de um território. Aproximando 
as pessoas às respostas, às suas necessidades, com 
emprego e serviços de qualidade. 
João Azevedo terminou a sua intervenção referindo  

que dentro dos próximos dias será também lançada 
a obra do Espaço do Cidadão em Fornos de Maceira 
Dão. 
A finalizar a cerimónia de inauguração fechou o ciclo 
de intervenções a Secretária de Estado Adjunta e da 
Modernização Administrativa, Graça Fonseca. 
Graça Fonseca começou por referir que esta obra, 
estas pequenas ações, são a verdadeira reforma do 
estado, o aproximar os serviços das pessoas contando 
com a colaboração entre estado, municípios e 
freguesias. 
Este espaço vem agora combater o afastamento de 
serviços que veio acontecendo ao longo dos anos 
tornando-se agora uma mais valia, dando como 
exemplo o facto de um cidadão poder deslocar-se 
aquele espaço e efetuar a renovação do seu cartão de 
cidadão sem ter que se deslocar quilómetros para o 
fazer. 
A terminar, a Secretária de Estado, referiu 
ainda o trabalho que está ser efetuado para dar 
cumprimento aos 400 protocolos de Espaço 
de Cidadão deixados assinados pelo anterior 
governo, entre eles o de Fornos de Maceira Dão, 
que está previsto já para 2017. 
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MANGUALDE REFORÇOU A IMPORTÂNCIA DE 'SER 
CRIANÇA, SER FELIZ' 
O auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 
em Mangualde, acolheu na passada quarta-feira, dia 
7 de dezembro, o seminário 'Ser Criança, Ser Feliz'. 
A iniciativa, promovida pela Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Mangualde (CPCJ), em 
colaboração com o Município de Mangualde, teve início 
pelas 9h15 e abordou diversas temáticas relacionadas 
com o desenvolvimento harmonioso, o sucesso escolar, 
a hiperatividade, o défice de atenção e a importância 
de uma parentalidade positiva para um crescimento 
feliz. 
A sessão de abertura contou com as intervenções 
de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, Maria José Coelho, Presidente da 
Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de 
Mangualde e Cristina Matos, Presidente do Conselho 
Geral de Educação do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 
Os diferentes oradores abordaram temáticas de relevo  

como "Parentalidade e Educação Positiva", como 
modelo que visa a construção e promoção da gestão 
saudável e feliz das emoções entre pais e filhos (Dr' 
Tatiana Louro — Psicóloga), "Escola da Ponte- Outras 
modalidades de Ensino", que se apresenta com práticas 
educativas que se afastam do modelo tradicional e 
que está organizada segundo uma lógica de projeto 
e de equipa, estruturando-se a partir das interações 
entre os seus membros e "Hiperatividade e o défice 
de atenção em contexto escolar" (Luís Borges — 
Neuropediatra), que referiu, entre outras questões, a 
importância da genética e do ambiente socio familiar 
no desenvolvimento dos sintomas associados a esta 
doença. 
A Sessão de Encerramento decorreu pelas 17h00 com 
a intervenção de Maria José Coelho, Presidente da 
Comissão de Proteção Crianças e Jovens em Risco de 
Mangualde. 
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CAMARA MUNICIPAL 
DE MANGUALDE 
PAGOU SANEAMENTO 
FINANCEIRO 
A Câmara Municipal de Mangualde realizou, no 
passado dia 30 de novembro, uma operação bancária 
de antecipação de pagamento do saneamento 
financeiro, no valor aproximado de 1 milhão de euros 
(980.085,85E). Esta operação, efetuada com capitais 
próprios da autarquia, permitiu liquidar na íntegra o 
plano de saneamento financeiro. 
Ainda durante esta semana, a autarquia vai efetuar uma 
operação de substituição de dívida no valor aproximado 
de três milhões de euros (2.996.009,47€) que visa 
o pagamento de duas tranches de financiamento da 
administração central ao abrigo do Plano de Apoio à 
Economia Local. Com  estas operações financeiras, a 
autarquia poupa cerca de meio milhão de euros em 
custos de juros com a dívida. 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo «A saída do ajustamento financeiro 
é um claro indicador de boas práticas de gestão na 
autarquia de Mangualde nos últimos anos e revelador 
de um trabalho de responsabilidade e de compromisso 
com os mangualdenses». João Azevedo afirma ainda 
que «lamentamos que o dinheiro público, o dinheiro 
dos mangualdenses seja para pagar dívida em vez de 
investimento, aliás, dívida herdada por este executivo, 
mas só assim é possível garantir equilíbrio financeiro 
e orçamental para melhorar a qualidade de vida e do 
serviço público no território». 
O autarca sublinha que «o trabalho realizado fala por 
si mesmo. Entrámos em 2009 com desequilíbrios 
financeiros gravíssimos, uma autarquia em falência. 
Preparámos um plano de ajustamento financeiro que 
deveria ser executado até 2027. Estamos a sair deste 
ajustamento onze anos antes, com milhões de euros de 
dívida paga.» O autarca conclui ainda que «a autarquia 
entra em 2017 em equilíbrio financeiro e com músculo 
para investimento na sua maioria associado aos fundos 
comunitários. Vamos continuar a gerir a autarquia, os 
dinheiros públicos, com boas práticas de gestão e 
acima de tudo com responsabilidade e sustentabilidade 
financeira. Trata-se do início de um novo ciclo, um ciclo 
de excelência, de um novo tempo.» 
A extinção do Plano de Ajustamento Financeiro será 
apreciada pela câmara e proposto a aprovação da 
Assembleia Municipal que se realizará este mês 
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Mais de Duas Centenas de Nadadores no Circuito Municipal das Escolas de Natação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-12-2016

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=6507

 
No passado domingo, dia 11 de dezembro, realizou-se a 3ª concentração do Circuito Municipal das
Escolas de Natação. A iniciativa decorreu na Piscina Olímpica do Forlife, em Viseu, onde participaram
19 Escolas de Natação, representadas por 206 nadadores, tendo a Escola Municipal de Natação de
Mangualde obtido 76 pontos.
 
Na classificação geral, a Escola de Natação de Castro Daire mantém o 1º lugar, enquanto a Escola
Municipal de Natação de Mangualde ocupa a 4ª posição. A próxima concentração terá lugar no dia 21
de janeiro de 2017, nas piscinas de Castro Daire.
 
A Câmara Municipal de Mangualde, enquanto Comissão Organizadora deste projeto intermunicipal
deseja a todos os atletas, treinadores, árbitros e acompanhantes um Feliz Natal e um próspero Ano
Novo
 
15 de Dezembro de 2016
 
Rosto
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Mangualde - Em Tavares foi inaugurado o primeiro Espaço do Cidadão descentralizado
no concelho
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No edifício da junta de freguesia de Tavares inaugurado o primeiro Espaço do Cidadão descentralizado
no concelho
 
SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
 
E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE PRESIDIRAM À CERIMÓNIA
 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Tavares,
Alexandre Constantino, inauguraram hoje (14 de dezembro) o primeiro Espaço do Cidadão
descentralizado do concelho de Mangualde. O Espaço do Cidadão de Tavares, sito no Largo do Outeiro,
em Chãs de Tavares, passa a funcionar no edifício da junta de freguesia de Tavares de 2ª a 6ª feira,
das 9h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
 
"Estamos a aproximar os serviços públicos às populações. Hoje Chãs de Tavares, e nos próximos
meses Fornos de Maceira Dão, ficam com um serviço de excelência para os cidadãos. Esta é a
verdadeira reforma do Estado e do território, que promove a coesão territorial.", afirmou o autarca
mangualdense, João Azevedo.
 
A Secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, felicitou a iniciativa
da autarquia e da Junta de Freguesia, reafirmando as declarações do edil mangualdense, sobre a
verdadeira reforma do Estado e do território. Alexandre Constantino, na sua intervenção, afirmou que
esta é a sua maior obra enquanto autarca. "Aproximar os serviços das pessoas é dar qualidade de vida
à população", disse o Presidente da União de Freguesias de Tavares.
 
Este novo espaço passa a acolher diversos serviços que permitirão proporcionar maior conforto e
aproximar os serviços aos cidadãos: ACT - Autoridade para as condições de trabalho, ADSE - Direção-
geral de Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, DGLAB - Direção-geral
do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, IGAC - Inspeção Geral das Atividades Culturais, IHRU -
Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, DGC -
Direção-Geral do Consumidor, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ISS - Instituto da Segurança
Social, CGA - Caixa Geral de Aposentações, IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IEFP -
Instituto do Emprego e Formação Profissional, AT - Autoridade Tributária e Aduaneira e AMA - Agência
para a Modernização Administrativa.
 
Está já prevista a abertura do próximo Espaço do Cidadão descentralizado, no próximo ano, desta
feita na Freguesia de Fornos de Maceira Dão.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde - Concerto de Natal Solidário
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17 DE DEZEMBRO, 21H00, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 
Entrada livre
 
No próximo sábado, 17 de dezembro, Mangualde acolhe um concerto de Natal Solidário. A atuação do
Orfeão Académico de Coimbra realiza-se às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
 
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e integra a programação do 'Natal em
Mangualde 2016'.
 
Em pleno espírito de solidariedade, o concerto de natal tem como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. De entrada livre, a Câmara Municipal de Mangualde
convida todos a participarem no concerto e a juntarem-se a ela nesta ação de solidariedade,
contribuindo para a recolha de bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Orfeão Académico de Coimbra em concerto de Natal Solidário
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Mangualde recebe amanhã um concerto de Natal Solidário. A atuação do Orfeão Académico de
Coimbra realiza-se às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa é promovida
pela Câmara Municipal de Mangualde e integra a programação do 'Natal em Mangualde 2016'.
 
Em pleno espírito de solidariedade, o concerto de natal tem como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. De entrada livre, a Câmara Municipal de Mangualde
convida todos a participarem no concerto e a juntarem-se a ela nesta ação de solidariedade,
contribuindo para a recolha de bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
 
Mais Notícias
 
16 Dezembro, 2016
 
José Silva
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AMANHÃ

FEIRA DE ARTES
E ARTESANATO

Vila Nova de Paiva
10h00-21h00

O Auditório Municipal Car-
los Paredes, em Vila Nova de
Paiva, recebe a Feira de Artes
e Artesanato. Haverá ainda
chegada do Pai Natal
(11h00), um concerto de
Natal com a Orquestra Cem
Notas e participação espe-
cial de ‘Números D’Arrasar’ e
muito mais. 

SEMINÁRIO 
DE SAÚDE 

Tondela
14h00

O Auditório Municipal de
Tondela recebe o seminário
‘Saúde e exercício físico’, que
mostra o trabalho desenvol-
vido este ano no âmbito do
projeto ‘Saúde em Dia’ do
Centro Municipal de Marcha
e Corrida de Tondela. Espe-
cialistas em exercício físico e
saúde vão falar sobre estas
temáticas, contribuindo para
aumentar os conhecimentos
nestes domínios. A participa-
ção é gratuita. 

IV CORRIDA 
S. SILVESTRE 

S. Pedro do Sul
19h00

O município de S. Pedro 
do Sul organiza a 4.ª edição
da já tradicional Corrida S.
Silvestre ‘Manuel dos Santos 
Almeida’.

CONCERTO DE 
NATAL SOLIDÁRIO 

Mangualde
21h00

Mangualde acolhe um con-
certo de Natal Solidário com
a actuação do Orfeão Acadé-
mico de Coimbra, na Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre
Alves. O concerto tem como
objectivo angariar bens ali-
mentares para as famílias
mais carenciadas do conce-
lho. A entrada é livre.

THE GREYHOUND
JAMES’ BAND 
EM CONCERTO

ACERT, Tondela  
21h45

A noite de amanhã na
ACERT, em Tondela, é preen-
chida com um concerto da
banda ‘The Greyhound
James’ Band’ que irá apre-
sentar ‘Candy Mountain’, o
duplo álbum de estreia onde
se destaca o ‘blues-rock cor-
ridinho’. A actuação inicia-se
às 21h45.

DOMINGO

500 ANOS
DO FORAL
MANUELINO 

Oliveira do Conde
15h00

A freguesia de Oliveira do
Conde, no concelho de Car-
regal do Sal, comemora no
próximo domingo o 500.º
aniversário da atribuição do
Foral Manuelino. A iniciativa
vai decorrer na zona envol-
vente à igreja Matriz de Oli-
veira do Conde com uma
recriação histórica a partir
das 15h00.

ZUMBA A FAVOR
DA PEDIATRIA
DO IPO DO PORTO

Santa Comba Dão
15h00

O Pavilhão Gimnodespor-
tivo de Santa Comba Dão é
palco de uma aula de zumba
a favor do Serviço de Pedia-
tria do IPO do Porto.

CONCERTO NA
CASA DA CULTURA 

Seia
17h30

O Cineteatro da Casa Muni-
cipal da Cultura de Seia vai
acolher um Concerto de
Natal, que tem entrada livre.
Participam no concerto o
Orfeão de Seia, o Grupo
Coral de Lagos, o Coro Di-
dáctico e a Orquestra Didác-
tica do Collegium Musicum
(Seia).
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Festival de Metal/Rock - Mangualde Hardmetalfest
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Dezembro de 2016
 
19 Views
 
No primeiro sábado de 2017 (dia 7 de janeiro), o histórico festival de Metal/Rock - Mangualde
Hardmetalfest - regressa a Mangualde. O festival de Metal/Rock é uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e realiza-se, anualmente, no Centro
Cultural de Santo André. O espetáculo tem início às 15h00.
 
O evento, considerado um dos dez Festivais de Metal indoor mais antigos do mundo e o mais antigo
em Portugal, conta mais uma vez com um elenco de luxo. Incomparavelmente mais forte conta com a
estreia, em Portugal, dos lendários ingleses TYGERS OF PAN TANG, banda de heavy metal que
influenciou, nos anos 80, bandas como os Metallica. Os germânicos HOLY MOSES, banda de thrash
metal de culto também fazem a sua estreia em Portugal. A banda liderada por Sabina Klassen irá com
certeza compensar os fãs portugueses pelo tempo de espera com a sua garra e determinação. Os
ANCIENT RITES, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com nuances
de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga. Há vários anos que a banda não toca em
Portugal. De Inglaterra e mais melódicos estreiam-se os SOLSTICE, uma banda que tem uma legião
de fãs da onda epic doom metal, contrastando com a sonoridade brutal dos Finlandeses CONVULSE ou
dos espanhóis BLOODHUNTER. Subirão ainda ao palco os portugueses: THERIOMORPHIC,
DESTROYERS OF ALL, MACHINERGY, ESTADO DE SÍTIO, DERRAME, HUMANART e SHORYUKEN.
 
Os bilhetes custam entre 15EUR (até 6 de janeiro) e 20EUR (no dia 7 de janeiro) e estão à venda
online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos Piranha e Bunker Store
(Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), Glam-o-Rama (Lisboa),
Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian Metal Pub (Vigo) e
Nave Bunker (Salamanca).
 
Por:Mun.Mangualde
 
16 de Dezembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Concerto de Natal Solidário em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Dezembro de 2016
 
22 Views
 
Neste sábado, 17 de dezembro, Mangualde acolhe um concerto de Natal Solidário. A atuação do
Orfeão Académico de Coimbra realiza-se às 21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
 
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e integra a programação do 'Natal em
Mangualde 2016'.
 
Em pleno espírito de solidariedade, o concerto de natal tem como objetivo angariar bens alimentares
para as famílias mais carenciadas do concelho. De entrada livre, a Câmara Municipal de Mangualde
convida todos a participarem no concerto e a juntarem-se a ela nesta ação de solidariedade,
contribuindo para a recolha de bens fundamentais que farão toda a diferença a estas famílias.
 
Por:Mun.Mangualde
 
17 de Dezembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Festival de Natal 
nas Piscinas 
de Mangualde 

Duas centenas de crianças pai-
ticiparam no domingo no Fes-
tival de Natal das Piscinas Mu-
nicipais de Mangualde. A ini-
ciativa, que contou com a pre-
sença do vice-presidente da 
Cãmara Municipal, Joaquim 
Patrício, arrancou pelas 9h30 
e foi uma manhã diferente com 
demonstrações aquáticas, pro-
vas de natação e muita anima-
ção com mascotes humanas. 
Todos os participantes recebe-
ram uma lembrança, simboli-
zando os votos de Boas Festas 
da autarquia de Mangualde. 
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espírito de

natal  EM 
MANGUALDE 

ACâmara Municipal de
Mangualde tem inúme-
ras propostas no âm-

bito do programa “Natal em
Mangualde 2016”, que decorre
até 7 de Janeiro, numa organi-
zação da autarquia, com o
apoio da Associação Empresa-
rial de Mangualde.

Até dia 6 de Janeiro a ilumi-
nação de natal vai trazer mais
brilho ao centro da cidade,
onde serão ainda decoradas di-
versas rotundas. A Animação
de Rua de Natal já começou e
continua esta quinta e sexta-
feira, no Largo Dr. Couto. Até 6
de Janeiro, Mangualde tem
ainda uma Moldura de Natal
Fotográfica no Largo Dr. Couto,
para os mangualdenses tira-
rem a sua foto natalícia na ci-
dade. O Largo Dr. Couto acolhe
ainda a Casa do Pai Natal, Ofi-
cinas de Natal e Artesanato.

O passado fim-de-semana
foi dedicado às crianças das es-

colas do concelho com a reali-
zação da habitual festa de natal.
Este ano os mais novos, entre
os 3 e os 9 anos, foram brinda-
dos com o musical ‘Brinquedos
Encantados’. Houve ainda che-
gada do Pai Natal e lançamento
de confetes. 

Este Natal o município quer
continuar a espalhar sorrisos e
levou a cabo a campanha de
recolha de brinquedos “Por um
Sorriso…”. 

Esta acção de solidariedade
terminou no dia 16 de Dezem-
bro e foi uma oportunidade
para fazer renascer o espírito
de entre-ajuda, que tão bem ca-
racteriza a época natalícia que
se aproxima.

Ao nível musical destaque
para o Concerto de Ano Novo,
com a Orquestra POEMa e a
Orquestra Juvenil das Escolas
de Mangualde, no dia 7 de Ja-
neiro, às 21h00, no Complexo
Paroquial de Mangualde. |

Festa de Natal das escolas de Mangualde
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Piscinas de Mangualde: duas centenas de crianças no festival de Natal
 
2016-12-20
 
Duas centenas de crianças participaram ontem, dia 18 de dezembro, no Festival de Natal das Piscinas
Municipais de Mangualde. A inicia, que contou com a presença do Vice-presidente da Câmara
Municipal, Joaquim Patrício, arrancou pelas 9h30 e foi uma manhã diferente com demonstrações
aquáticas, provas de natação e muita animação com mascotes humanas. Todos os participantes
receberam uma lembrança, simbolizando os votos de Boas Festas da Autarquia Mangualdense.
 
Integrada na programação 'Natal em Mangualde 2016' a iniciativa foi organizada pela autarquia
mangualdense através das Piscinas Municipais.
 
A manhã arrancou com provas de CN0+, CN1, CN1+, CN2, CN3 e Pré-competição 1 e 2, seguindo-se
os níveis AMA e AMA+, níveis CN0 (turmas da semana) e níveis CN0 (turmas de sábado).
 
2016-12-20
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INAUGURAÇÃO A Secretária de Estado Adjunta e 

da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, 

esteve no passado dia 14 de dezembro, em Chãs 

de Tavares, onde inaugurou o primeiro Espaço do 

Cidadão descentralizado do concelho de Mangual- 

de. "Esta é a verdadeira reforma do Estado e do 

território, que promove a coesão territorial", afirmou 

o autarca mangualdense, João Azevedo, anuncian-

do que, no próximo ano, será vez da Freguesia de 

Fornos de Maceira Dão receber idêntico serviço. 
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João Azevedo
 
A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261EUR. O programa operacional abrange um
conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha visto
a aprovação da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da
candidatura à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200
mil euros.
 
No final do mês de Novembro viu aprovada nova candidatura no valor aproximado de 800 mil euros
para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento de Água no Município de
Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas aprovadas para o município de Mangualde
no valor de 750 mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem
dos 3 Fluxos (3F) Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respectivamente.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo,  trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
 
João Azevedo afirma ainda que  as candidaturas não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros .
 
O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a factura
dessa inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer , sublinha o edil mangualdense.
 
20 Dezembro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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A Câmara de Mangualde anunciou ontem que obteve até agora aprovação de financiamento de fundos
comunitários no POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos)
para cinco candidaturas no valor superior a 5 milhões de euros.
Mangualde já tinha visto a aprovação da futura Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da candidatura à elaboração de
um cadastro das infra-estruturas existentes nos sistemas de abastecimento de água e de águas
residuais no município de Mangualde, no valor que ronda os 200 mil euros.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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MANGUALDE A Câmara de
Mangualde anunciou ontem
que obteve até agora aprova-
ção de financiamento de fun-
dos comunitários no POSEUR
(Programa Operacional de
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos) para cinco
candidaturas no valor superior
a 5 milhões de euros.

Mangualde já tinha visto a
aprovação da futura Estação
de Tratamento de Águas Resi-
duais de Mangualde, no valor
aproximado de 3 milhões de
euros, bem como da candida-
tura à elaboração de um cadas-
tro das infra-estruturas exis-
tentes nos sistemas de abaste-
cimento de água e de águas re-
siduais no município de Man-
gualde, no valor que ronda os
200 mil euros.

No final do mês de Novem-
bro foi aprovada nova candi-
datura no valor aproximado de
800 mil euros para a moder-
nização dos sistemas de rede
adutora de abastecimento de
água no município de Man-
gualde. A estas duas últimas
candidaturas juntam-se mais
duas aprovadas para o muni-
cípio de Mangualde no valor
de 750 mil euros, submetidas
pela Associação do Planalto
Beirão e EDM – Empresa de

Desenvolvimento Mineiro SA
que visam o incremento da
qualidade e da quantidade da
reciclagem dos três fluxos (3F)
multimateriais e a recuperação
ambiental das antigas áreas mi-
neiras de Castelejo, Formiga,
Vale de Videira, Vales e Póvoa
de Cervães.

Investimento pode 
chegar aos 8 milhões

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
«trata-se do maior investi-
mento de sempre em infra-es-
truturas no concelho de Man-
gualde». «Vamos tratar dos
problemas das populações no-
meadamente no tratamento
das águas residuais no conce-
lho, na melhoria do abasteci-
mento de água, no ambiente e
na modernização das redes de
abastecimento de água e de
águas residuais para uma me-
lhor eficiência e sustentabili-
dade», explicou.

João Azevedo afirmou que
«as candidaturas não ficarão
por aqui», pelo que «está ainda
em análise uma outra candi-
datura no valor aproximado
de um milhão de euros» que
a autarquia espera ver apro-
vada, para tratamento de
águas residuais. |

Aprovados projectos 
de 5 milhões de euros
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Aprovadas candidaturas de 5 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2016

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/13774

 
A Câmara de Mangualde anunciou ontem que obteve até agora aprovação de financiamento de fundos
comunitários no POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos)
para cinco candidaturas no valor superior a 5 milhões de euros. Mangualde já tinha visto a aprovação
da futura Estação de Tratamento de Águas Residuais de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões
de euros, bem como da candidatura à elaboração de um cadastro das infra-estruturas existentes nos
sistemas de abastecimento de água e de águas residuais no município de Mangualde, no valor que
ronda os 200 mil euros.
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Aprovadas  candidaturas de  5 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2016

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/13774

 
A Câmara de Mangualde anunciou ontem que obteve até agora aprovação de financiamento de fundos
comunitários no POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos)
para cinco candidaturas no valor superior a 5 milhões de euros.
Mangualde já tinha visto a aprovação da futura Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da candidatura à elaboração de
um cadastro das infra-estruturas existentes nos sistemas de abastecimento de água e de águas
residuais no município de Mangualde, no valor que ronda os 200 mil euros.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Aprovadas 
candidaturas de 
5 milhões de euros
Mangualde Cinco projectos de infra-estruturas já foram
aprovados e a autarquia estima que o investimento possa
chegar aos 8 milhões 
A Câmara de Mangualde
anunciou ontem que obteve
até agora aprovação de finan-
ciamento de fundos comuni-
tários no POSEUR (Programa
Operacional de Sustentabili-
dade e Eficiência no Uso de Re-
cursos) para cinco candidatu-
ras no valor superior a 5 mi-
lhões de euros.

Mangualde já tinha visto a
aprovação da futura Estação
de Tratamento de Águas Resi-
duais de Mangualde, no valor
aproximado de 3 milhões de
euros, bem como da candida-
tura à elaboração de um ca-
dastro das infra-estruturas
existentes nos sistemas de
abastecimento de água e de
águas residuais no município
de Mangualde, no valor que
ronda os 200 mil euros.

No final do mês de Novem-
bro foi aprovada nova candi-
datura no valor aproximado
de 800 mil euros para a mo-
dernização dos sistemas de
rede adutora de abastecimento
de água no município de Man-
gualde. A estas duas últimas
candidaturas juntam-se mais
duas aprovadas para o muni-
cípio de Mangualde no valor
de 750 mil euros, submetidas
pela Associação do Planalto
Beirão e EDM – Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA
que visam o incremento da
qualidade e da quantidade da
reciclagem dos três fluxos (3F)
multimateriais e a recuperação

ambiental das antigas áreas
mineiras de Castelejo, Formiga,
Vale de Videira, Vales e Póvoa
de Cervães.

Investimento pode 
chegar aos 8 milhões

Para o presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo,
“trata-se do maior investi-
mento de sempre em infra-es-
truturas no concelho de Man-
gualde”. “Vamos tratar dos pro-
blemas das populações no-
meadamente no tratamento
das águas residuais no conce-
lho, na melhoria do abasteci-
mento de água, no ambiente e
na modernização das redes de
abastecimento de água e de
águas residuais para uma me-
lhor eficiência e sustentabili-
dade”, explicou.

João Azevedo afirmou que
“as candidaturas não ficarão

por aqui”, pelo que “está ainda
em análise uma outra candi-
datura no valor aproximado
de um milhão de euros” que a
autarquia espera ver aprovada,
para tratamento de águas re-
siduais. “Estamos também a
trabalhar para a candidatura
de um conjunto de micro-sis-
temas de tratamento de águas
residuais no valor global de 1,5
milhões de euros”, adiantou.

“O investimento no ciclo da
água é fundamental para re-
solver graves problemas am-
bientais que existem no con-
celho. Perdeu-se uma oportu-
nidade de ouro no passado e
hoje pagamos a factura dessa
inoperância. Queremos agora
resolver rapidamente os pro-
blemas dos mangualdenses e
esta é a oportunidade que es-
perávamos para o fazer”, su-
blinhou João Azevedo. |

João Azevedo quer resolver problemas dos mangualdenses

ARQUIVO/PRESSCENTRO
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Câmara vai usar fundos comunitários
para proceder à modernização das 
infra-estruturas básicas do concelho,
nomeadamente, no sistema de tratamento 
e abastecimento de água

Mangualde vai
investir cinco
milhões de euros
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Aprovadas  candidaturas de  5 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/13774

 
A Câmara de Mangualde anunciou ontem que obteve até agora aprovação de financiamento de fundos
comunitários no POSEUR (Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos)
para cinco candidaturas no valor superior a 5 milhões de euros.
Mangualde já tinha visto a aprovação da futura Estação de Tratamento de Águas Residuais de
Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da candidatura à elaboração de
um cadastro das infra-estruturas existentes nos sistemas de abastecimento de água e de águas
residuais no município de Mangualde, no valor que ronda os 200 mil euros.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde com cinco candidaturas aprovadas no POSEUR
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Mangualde com cinco candidaturas aprovadas no POSEUR | Valor superior a 5 milhões de euros
 
2016-12-21
 
A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261EUR. O programa operacional abrange um
conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha visto
a aprovação da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da
candidatura à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200
mil euros.
 
No final do mês de novembro viu aprovada nova candidatura no valor aproximado de 800 mil euros
para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento de Água no Município de
Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas aprovadas para o município de Mangualde
no valor de 750 mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem
dos 3 Fluxos (3F) Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
 
INVESTIMENTO E CANDIDATURAS AO POSEUR PODEM CHEGAR A CURTO PRAZO AOS 8 MILHOES DE
EUROS
 
Trata-se do maior investimento de sempre em infraestruturas no concelho de Mangualde  - João
Azevedo
 
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo,  trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
 
João Azevedo afirma ainda que  as candidaturas não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros .
 
O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer , sublinha o edil mangualdense.
 
2016-12-21
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Duas centenas de crianças nas Piscinas Municipais
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Duas centenas de crianças nas Piscinas Municipais
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
21 de Dezembro de 2016
 
58 Views
 
Duas centenas de crianças participaram no passado domingo, dia 18 de dezembro, no Festival de
Natal das Piscinas Municipais de Mangualde.
 
A iniciativa, que contou com a presença do Vice-presidente da Câmara Municipal, Joaquim Patrício,
arrancou pelas 9h30 e foi uma manhã diferente com demonstrações aquáticas, provas de natação e
muita animação com mascotes humanas.
 
Todos os participantes receberam uma lembrança, simbolizando os votos de Boas Festas da Autarquia
Mangualdense.
 
Integrada na programação 'Natal em Mangualde 2016' a iniciativa foi organizada pela autarquia
mangualdense através das Piscinas Municipais.
 
A manhã arrancou com provas de CN0+, CN1, CN1+, CN2, CN3 e Pré-competição 1 e 2, seguindo-se
os níveis AMA e AMA+, níveis CN0 (turmas da semana) e níveis CN0 (turmas de sábado).
 
21 de Dezembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde vê aprovadas 5 candidaturas de valor superior a 5 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-12-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=21de803b

 
A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261EUR. O programa operacional abrange um
conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha visto
a aprovação da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da
candidatura à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200
mil euros.
 
No final do mês de novembro viu aprovada nova candidatura no valor aproximado de 800 mil euros
para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento de Água no Município de
Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas aprovadas para o município de Mangualde
no valor de 750 mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem
dos 3 Fluxos (3F) Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
 
INVESTIMENTO E CANDIDATURAS AO POSEUR PODEM CHEGAR A CURTO PRAZO AOS 8 MILHOES DE
EUROS
 
Trata-se do maior investimento de sempre em infraestruturas no concelho de Mangualde  - João
Azevedo
 
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo,  trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
 
João Azevedo afirma ainda que  as candidaturas não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros .
 
O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer , sublinha o edil mangualdense.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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 A secretária de Estado Ad-
junta e da Modernização Ad-
ministrativa, Graça Fonseca 
presidiu na semana passada à 
cerimónia de inauguração doo 
primeiro Espaço do Cidadão 
descentralizado do concelho de 
Mangualde. O Espaço do Ci-
dadão de Tavares, em Chãs de 
Tavares, passa a funcionar no 
edifício da junta de freguesia de 
Tavares de segunda a sexta-feira 
feira, das 9h às 12h e das 13h30 
às 17h30.
 Este novo espaço criado pela 
Câmara Municipal e pela Jun-
ta de Freguesia acolhe diversos 
serviços que vão “proporcionar 
maior conforto e aproximar os 
serviços dos cidadãos”, garan-
tiu o presidente da Câmara de 

Mangualde, João Azevedo.
 A ACT - Autoridade para as 
condições de trabalho, o SEF - 
Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras, o Instituto da Seguran-
ça Social, o IMT - Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, 
o Instituto do Emprego e For-
mação Profissional, são alguns 
dos muitos serviços que o novo 
Espaço do Cidadão vai disponi-
bilizar. “Estamos a aproximar os 
serviços públicos às populações. 
Hoje (14 de dezembro) Chãs de 
Tavares, e nos próximos meses 
Fornos de Maceira Dão, ficam 
com um serviço de excelência 
para os cidadãos. Esta é a ver-
dadeira reforma do Estado e 
do território, que promove a 
coesão territorial”, afirmou João 

Azevedo. O autarca concretizou 
que está prevista a abertura do 
próximo Espaço do Cidadão 

descentralizado, em 2017, na 
Freguesia de Fornos de Maceira 
Dão.

MANGuALDE
Primeiro Espaço do Cidadão descentralizado
inaugurado em Chãs de Tavares

A inAugurAção Foi resididA pelA secreTáriA de esTAdo
dA modernizAção AdminisTrATivA
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Cinco candidaturas aprovadas no POSEUR para Mangualde
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Cinco candidaturas aprovadas no POSEUR para Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Dezembro de 2016
 
62 Views
 
A autarquia de Mangualde obteve, até agora, aprovação de financiamento de fundos comunitários no
POSEUR para cinco candidaturas no valor total de 5.154.261EUR. O programa operacional abrange um
conjunto de temáticas na sustentabilidade e na eficiência do uso de recursos. Mangualde já tinha visto
a aprovação da futura ETAR de Mangualde, no valor aproximado de 3 milhões de euros, bem como da
candidatura à Elaboração de um Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Águas Residuais no Município de Mangualde, no valor que ronda os 200
mil euros.
 
No final do mês de novembro viu aprovada nova candidatura no valor aproximado de 800 mil euros
para a Modernização dos Sistemas de Rede Adutora de Abastecimento de Água no Município de
Mangualde. A estas duas candidaturas juntam-se mais duas aprovadas para o município de Mangualde
no valor de 750 mil euros, submetidas pela Associação do Planalto Beirão e EDM - Empresa de
Desenvolvimento Mineiro SA que visam o Incremento da Qualidade e da Quantidade da Reciclagem
dos 3 Fluxos (3F) Multimateriais e a Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Castelejo,
Formiga, Vale de Videira, Vales e Póvoa de Cervães, respetivamente.
 
INVESTIMENTO E CANDIDATURAS AO POSEUR
 
PODEM CHEGAR A CURTO PRAZO AOS 8 MILHÕES DE EUROS
 
Trata-se do maior investimento de sempre em infraestruturas no concelho de Mangualde  - João
Azevedo
 
Para o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo,  trata-se do maior investimento de sempre em
infraestruturas no concelho de Mangualde. Vamos tratar dos problemas das populações
nomeadamente no tratamento das águas residuais no concelho, na melhoria do abastecimento de
água, no ambiente e na modernização das redes de Abastecimento de Água e de Águas Residuais para
uma melhor eficiência e sustentabilidade .
 
João Azevedo afirma ainda que  as candidaturas não ficarão por aqui. Está ainda em análise uma outra
candidatura no valor aproximado de um milhão de euros, que esperemos que seja aprovada no
tratamento de águas residuais e estamos a trabalhar para a candidatura de um conjunto de
microssistemas de tratamento de Águas Residuais no valor global de 1,5 milhões de euros .
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O investimento no ciclo da água é fundamental para resolver graves problemas ambientais que
existem no concelho. Perdeu-se uma oportunidade de ouro no passado e hoje pagamos a fatura dessa
inoperância. Queremos agora resolver rapidamente os problemas dos mangualdenses e esta é a
oportunidade que esperávamos para o fazer , sublinha o edil mangualdense.
 
Por:Mun.Mangualde
 
22 de Dezembro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Boneco de Neve Sorridente animou crianças e seniores de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-12-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1f8a857

 
A Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, brindou os
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho e os seniores dos Lares e Centros de Dia com o conto
dramatizado "Boneco de Neve Sorridente", de Maria Christina Butler e Tina Macmaughtom. As ações
decorreram entre 6 e 19 de dezembro.
 
As visitas aos lares e centros de dia proporcionaram momentos de alegria, convívio e boa disposição
entre todos os participantes: Lar Santiago de Cassurrães, Lar da Cunha Baixa e Jardim de Infância de
Cunha Baixa, Centro de Dia Chãs de Tavares e Jardim de Infância de Chãs de Tavares, Lar da
Freixiosa, Centro de Dia de Abrunhosa-a-Velha, Centro de Dia Fornos de Maceira Dão, Lar Padre
Lobinho - Complexo Paroquial, Centro de Dia de Contenças de Baixo e Lar Nossa Senhora do Amparo,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde. Também as escolas se deslocaram à Biblioteca para ouvir
este conto: Moimenta do Dão, Tibaldinho, Mesquitela, Contenças, Matados, Conde D. Henrique, Chãs
de Tavares; Abrunhosa-a-Velha, Santiago de Cassurrães, Fagilde, Vila Garcia, Tibaldinho, Moimenta do
Dão e Gandufe.
 
A iniciativa integrou a programação de Natal da autarquia 'Natal em Mangualde 2016'.
 
22 de Dezembro de 2016
 
Redacção
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Escola 

de Natação 

de Castro Daire 

vence em Viseu 

A 3P, concentração do Circuito 

Municipal das Escolas de 

Natação decorreu na Piscina 

Olímpica do Forlife, em Viseu, 

onde participaram 19 Escolas de 

Natação, representadas por 206 

nadadores, tendo a Escola Mu-

nicipal de Natação de Man-

gualde obtido 76 pontos. 

Na classificação geral, a Escola 

de Natação de Castro Daire 

mantém o 19  lugar, enquanto a 

Escola Municipal de Natação de 

Mangualde ocupa a 4ê posição. 

A próxima concentração terá 

lugar no dia 21 de janeiro de 

2017, nas piscinas de Castro 

Daire. 

A Câmara Municipal de Man-

gualde, enquanto Comissão Or- 

ganizadora deste projeto 

intermunicipal "deseja a todos 

os atletas, treinadores, árbitros 

e acompanhantes um Feliz Natal 

e um próspero Ano Novo". 
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Solidariedade "Por um Sorriso" 
A Câmara de Mangualde, nesta quadra natalícia, realiza mais uma 

edição da campanha de recolha de brinquedos "Por um Sorriso...". Esta 
ação de solidariedade realiza-se até 16 de dezembro e os brinquedos 
podem ser entregues no átrio da Câmara (2-4  a 64  das 9h00 às 17h00). A 
ação insere-se na Programação «Natal em Mangualde 2016». 
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   EDIFÍCIO COM MAIS DE MEIO SÉCULO

Texto Irene Ferreira

CINETEATRO RENASCE 
EM MANGUALDE
EDIFÍCIO DO ARQUITETO 
FRANCISCO KEIL DO AMARAL, 
DE 1947-48, PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO MANGUALDENSE 
DESDE 2013, VAI SER 
REQUALIFICADO. ESTÁ PARA 
BREVE O LANÇAMENTO 
DO CONCURSO PARA A 
INTERVENÇÃO. OBRAS RONDAM 
OS 4 MILHÕES DE EUROS

Inaugurado a 9 de abril de 1950, o 
Cineteatro de Mangualde, situado 
em pleno coração da cidade, foi 

construído de raiz com capacidade para 
500 pessoas. A obra durou 17 meses. 
Abriu ao público com a comédia “O 
domador de sogras” da Companhia de 
Comédia Alegre, da qual faziam parte 
do elenco Maria Matos, Vasco Santana, 
Irene Isidro, António Silva, Henrique 
Santana, entre outros nomes consagra-
dos do mundo espetáculo. A 15 de abril 
do mesmo ano estrearam no Cineteatro 
de Mangualde as sessões de cinema com 
o filme português “Sol e toiros”.  Ao 
longo dos 34 anos de atividade passaram 
pela emblemática sala nomes do teatro 
e da música como Laura Alves, Nicolau 
Breyner, Raul Solnado, Mirita Casi-
miro, Ribeirinho, entre muitos outros.
Foi considerado um marco cultural da 
época, local de passagem obrigatória não 
só para a comunidade de Mangualde 
mas de toda a região até 1984, altura em 
que fechou portas por falta de seguran-
ça. A cobertura começou a ruir em 1993. 
A estrutura chegou a ser propriedade 
da Lusomundo, passou depois para as 
mãos de um mangualdense, também 
por uma entidade financeira, sendo 

em 2013 adquirido pela autarquia de 
Mangualde por cerca de 230 mil euros. 
O objetivo do município mangualdense 
é voltar a dar vida ao espaço cultural. 
O novo projeto vai manter a sala prin-
cipal com capacidade para 400 pessoas 
e serão criadas salas de ensaio e mul-
tiusos. Obras que contam com fundos 
comunitários, através do PEDU (Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urba-
no). Nesta altura, o projeto técnico de 
execução está em análise, sendo que a 
candidatura está prevista ser apresenta-
da no início de 2017. 

Município recorda exibições 
O arquivo municipal de Mangualde está 
divulgar, semanalmente, um cartaz re-
lativo às antigas exibições no Cineteatro. 
Com a campanha, a autarquia pretende 
relembrar as diversas companhias 
de que por lá passaram. A iniciativa 
tem como intuito criar um maior 
dinamismo e relançar o Cineteatro de 
Mangualde.

Imóvel está situado no centro da cidade
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NO PRIMEIRO SÁBADO DE 
2017 A MÚSICA DE PESO 
ESTÁ EM MANGUALDE 
COM MAIS UMA EDIÇÃO 
DO HARDMETALFEST. 
AS ESTREIAS E A 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
MARCAM MAIS UMA 
EDIÇÃO DE UM DOS MAIS 
ANTIGOS FESTIVAIS 
DENTRO DE PORTAS DO 
PAÍS. GRUPO INGLÊS 
INFLUENCIOU BANDAS 
COMO OS METALLICA É 
CABEÇA DE CARTAZ

  MANGUALDE

HARDMETALFEST A 7 DE JANEIRO EM SANTO ANDRÉ 
COM ESTREIA DOS INGLESES TYGERS OF PAN TANG

Em Mangualde já está tudo 
pronto para receber, no pri-
meiro sábado de 2017 (7 de ja-

neiro), mais uma edição do Hard-
metalfest, o festival de metal e rock 
que anualmente se realiza no Cen-
tro Cultural de Santo André. Os 
ingleses Tygers of Pan Tang são os 
convidados em estreia de um car-
taz que é composto por bandas na-

cionais e estrangeiras. Continuar 
a “presentear” o público nacional 
e cativar o do país vizinho são as 
apostas da organização.
Os germânicos Holi Moses, banda 
de thrash metal de culto, também 
fazem a sua estreia em Portugal. Os 
Ancient Rites, da Bélgica, são ou-
tro nome sonante e de culto para os 

mais extremos, com nuances de folk 
misturadas com um black/thrash à 
maneira antiga. Há vários anos que 
a banda não toca em Portugal. De In-
glaterra e mais melódicos estreiam-
-se os Solstice, uma banda que tem 
uma legião de fãs da onda epic doom 
metal, contrastando com a sonorida-
de brutal dos � nlandeses Convulse 

ou dos espanhóis Bloodhunter que 
também estarão presentes. Subirão 
ainda ao palco os portugueses � e-
riomorphic, Destroyers us All, Ma-
chinergy, Estado de Sítio, Derrame, 
Humanart e Shoryuken.
O evento é considerado um dos 
dez festivais de metal indoor mais 
antigos do mundo e o mais antigo 
em Portugal. Trata-se de uma or-
ganização da empresa Rocha Pro-
duções, com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde. O es-
petáculo tem início às 15h00. Os 
bilhetes custam entre 15 (até 6 de 
janeiro) e 20 euros (no dia 7 de ja-
neiro) e estão à venda online nos 
portais Ticketea, Unkind, Máske-
ticket e nos estabelecimentos Pi-
ranha e Bunker Store (Porto), Old 
Skull, Estudantino, Academia e 
Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra), 
Glam-o-Rama (Lisboa), Carbono 
(Amadora), Impakabel e Papela-
ria Adrião (Mangualde), Transyl-
vanian Metal Pub (Vigo) e Nave 
Bunker (Salamanca).

 Banda inglesa atua em Mangualde
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P.31  CULTURA

ESTREIAS INTERNACIONAIS 
NO HARDMETALFEST
DE MANGUALDE 
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O Correio da Manhã 
agradece e retribui 

os votos de Boas Festas 

Comando Distrital de Se-
túbal da PSP, Centro Ciên-
cia Viva de Vila do Conde, 
Município de Seia, Clube 
Desportivo de Tondela, 
Casa Margou, Sameca, 
Teatro Académico Gil Vi-
cente, Corticeira Amorim, 
Câmara de Nelas, Câmara 
de Mangualde, Associação 
de Ténis de Mesa do Dis-
trito de Viseu, Câmara Mu-
nicipal de Ponte de Lima, 
Federação Portuguesa de 
Voleibol, Central Models; 
Associação dos Inquilinbs 
Lisbonenses, CNEMA, 
Herdade da Calada, Câma-
ra das Caldas da Rainha, 
Santa Casa da Misericór-
dia de Mangualde, Municí-
pio de Palmela. 
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Cineteatro renasce em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-12-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/cineteatro-renasce-em-mangualde/

 
Inaugurado a 9 de abril de 1950, o Cineteatro de Mangualde, situado em pleno coração da cidade, foi
construído de raiz com capacidade para 500 pessoas. A obra durou 17 meses.
 
Abriu ao público com a comédia "O domador de sogras" da Companhia de Comédia Alegre, da qual
faziam parte do elenco Maria Matos, Vasco Santana, Irene Isidro, António Silva, Henrique Santana,
entre outros nomes consagrados do mundo espetáculo. A 15 de abril do mesmo ano estrearam no
Cineteatro de Mangualde as sessões de cinema com o filme português "Sol e toiros".
 
Ao longo dos 34 anos de atividade passaram pela emblemática sala nomes do teatro e da música
como Laura Alves, Nicolau Breyner, Raul Solnado, Mirita Casimiro, Ribeirinho, entre muitos outros. Foi
considerado um marco cultural da época, local de passagem obrigatória não só para a comunidade de
Mangualde mas de toda a região até 1984, altura em que fechou portas por falta de segurança. A
cobertura começou a ruir em 1993.
 
A estrutura chegou a ser propriedade da Lusomundo, passou depois para as mãos de um
mangualdense, também por uma entidade financeira, sendo em 2013 adquirido pela autarquia de
Mangualde por cerca de 230 mil euros. O objetivo do município mangualdense é voltar a dar vida ao
espaço cultural.
 
O novo projeto vai manter a sala principal com capacidade para 400 pessoas e serão criadas salas de
ensaio e multiusos. Obras que contam com fundos comunitários, através do PEDU (Plano Estratégico
de Desenvolvimento Urbano). Nesta altura, o projeto técnico de execução está em análise, sendo que
a candidatura está prevista ser apresentada no início de 2017.
 
Município recorda exibições O arquivo municipal de Mangualde está divulgar, semanalmente, um
cartaz relativo às antigas exibições no Cineteatro. Com a campanha, a autarquia pretende relembrar
as diversas companhias de que por lá passaram. A iniciativa tem como intuito criar um maior
dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
Inserido em 24, Dezembro - 2016
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Hardmetalfest a 7 de janeiro em Santo André com estreia dos ingleses Tygers of Pan
Tang
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-12-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d857568

 
Em Mangualde já está tudo pronto para receber, no primeiro sábado de 2017 (7 de janeiro), mais uma
edição do Hardmetalfest, o festival de metal e rock que anualmente se realiza no Centro Cultural de
Santo André. Os ingleses Tygers of Pan Tang são os convidados em estreia de um cartaz que é
composto por bandas nacionais e estrangeiras.
 
Continuar a "presentear" o público nacional e cativar o do país vizinho são as apostas da organização.
Os germânicos Holi Moses, banda de thrash metal de culto, também fazem a sua estreia em Portugal.
Os Ancient Rites, da Bélgica, são outro nome sonante e de culto para os mais extremos, com nuances
de folk misturadas com um black/thrash à maneira antiga.
 
Há vários anos que a banda não toca em Portugal. De Inglaterra e mais melódicos estreiam- -se os
Solstice, uma banda que tem uma legião de fãs da onda epic doom metal, contrastando com a
sonoridade brutal dos nlandeses Convulse ou dos espanhóis Bloodhunter que também estarão
presentes.
 
Subirão ainda ao palco os portugueses eriomorphic, Destroyers us All, Machinergy, Estado de Sítio,
Derrame, Humanart e Shoryuken. O evento é considerado um dos dez festivais de metal indoor mais
antigos do mundo e o mais antigo em Portugal. Trata-se de uma organização da empresa Rocha
Produções, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
O espetáculo tem início às 15h00. Os bilhetes custam entre 15 (até 6 de janeiro) e 20 euros (no dia 7
de janeiro) e estão à venda online nos portais Ticketea, Unkind, Másketicket e nos estabelecimentos
Piranha e Bunker Store (Porto), Old Skull, Estudantino, Academia e Tribo (Viseu), Mosher (Coimbra),
Glam-o-Rama (Lisboa), Carbono (Amadora), Impakabel e Papelaria Adrião (Mangualde), Transylvanian
Metal Pub (Vigo) e Nave Bunker (Salamanca).
 
Inserido em 25, Dezembro - 2016
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1 Nuno Bastos, docente da Área
Científica de Matemática da

Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Viseu e investigador do
CIDMA (Centro de Investigação e
Desenvolvimento em Matemática e
Aplicações), juntamente com mais
dois investigadores, foram premia-
dos com o “EURASIP Best Paper
Award”.

2 O município de Viseu apre-
sentou um novo site turístico

e o seu cartaz de eventos no pri-
meiro dia da Bolsa de Turismo de
Lisboa, onde estece com stand pró-
prio. No mesmo dia o Turismo
Centro de Portugal apresentou o
novo mapa regional, com as rique-
zas dos 100 municípios da região.

7 A Câmara de Viseu assinou,
na Casa da Ribeira, os primei-

ros contratos de financiamento de
projectos culturais no âmbito do
programa “Viseu Terceiro”.

13A Polícia Judiciária anunciou
ter detido um homem e uma

mulher de 21 anos, em Viseu, por
permanência ilegal em território
português, no âmbito de uma in-
vestigação relacionada com tráfico
de pessoas e lenocínio.

20 A Polícia Judiciária deteve
dois homens e uma mu-

lher, brasileiros, residentes em Vi-
seu, suspeitos de burla informática,
falsificação de documentos, asso-
ciação criminosa e branqueamento
de capitais.

20 Pedro Almeida e Mariana
Pires, alunos da Escola Bá-

sica 2,3 Grão Vasco conseguiram
uma medalha de prata e outra de
bronze, na 34.ª edição das Olimpía-
das Portuguesas de Matemática.

30A Câmara Municipal de
Viseu assinou um acordo

de cooperação para garantir  a ins-
talação de um centro de competên-
cias da multinacional IBM em Vi-
seu, numa negociação que envol-
veu ainda o Instituto Politécnico de
Viseu.

16O Museu Nacional Grão Vasco assinalou os seus 100
anos de vida, numa cerimónia com a presença da se-

cretária de Estado da Cultura, Isabel Botelho Leal.
21Arrancou em Viseu segunda edição do Portugal Tour

MTB. Mais de duas centenas de ciclistas com 17 nacio-
nalidades diferentes iniciaram uma aventura de seis dias.

25Um trágico acidente tirou a vida a 12 portugueses,
emigrantes na Suiça, perto de Lyon, em França. Parte

das vítimas eram naturais de Cinfães e Sernancelhe.

Emigrantes da região morrem em França
num mês marcado por novos investimentos
Viseu Região Desporto

1A base aérea da Autoridade Na-
cional de Protecção Civil, até en-

tão localizada em Ponte de Sôr, foi
instalada em Santa Comba Dão.

8Seis pessoas ficaram feridas,
das quais quatro em estado

considerado grave, que tiveram de
ser desencarcerados, devido a uma
colisão registada no IP3, mais con-
cretamente, na zona de Sabugosa,
no concelho de Tondela.

9 Marcelo Rebelo de Sousa to-
mou posse como Presidente da

República e escolheu Diná Azevedo,
natural de Mangualde, como sua as-
sessora militar por parte da Força
Aérea.

13O Parque Urbano da fregue-
sia de Touro, em Vila Nova

de Paiva, recebeu a quinta edição da
Feira do Fumeiro, que juntou cerca
de 80 expositores.

16A associação de pais e en-
carregados de educação de-

nunciou que duzentos alunos que

frequentavam a Escola EB 2,3 de
Santa Comba Dão se encontravam
sem aquecimento há vários meses.

27Jorge Manuel Pereira, 52
anos, residente na Felgueira,

concelho de Mortágua, morreu de-
pois de se despistar na zona de Mor-
tazel, também no concelho de Mor-
tágua, na estrada que liga Mortágua
a Campo de Besteiros (Tondela).

30 O Ministério Público dedu-
ziu acusação contra João

Lourenço, ex-presidente da Câmara
Municipal de Santa Comba Dão, José
Brito Correia, que exerceu funções
como vice-presidente, e contra o
ex-vereador Fernando Cruz. Os três
estavam acusados do crime de pe-
culato.

30 Centenas de pessoas des-
pediram-se, nas freguesias

de Espadanedo e Travanca, dos qua-
tro emigrantes naturais da região e
falecidos na madrugada de 25 de
Março em França, vítimas de um
acidente rodoviário.

11Bruno Ribeiro deixou o co-
mando técnico do Académico

de Viseu, após cinco jogos em que
orientou a equipa, nos quais conse-
guiu dois empates e três derrotas.

13Jorge Casquilha foi apresen-
tado como o novo treinador

do Académico de Viseu, o terceiro no
clube esta temporada. O novo téc-
nico foi apresentado após o final do
jogo entre o Académico de Viseu e o
Olhanense, da jornada 35 da II Liga,
que terminou empatado sem golos..

14O Tondela perdeu frente ao
Benfica (4-1) ficando mais

longe da manutenção na I Liga,
mantendo-se no último lugar com
13 pontos.

29Artur Silva, João Tomás e
Marco Rodrigues, jogadores

da equipa de iniciados do Tondela,
foram convocados para o estágio de
preparação da selecção nacional
Sub-15 que iria estrear a nova ‘Ci-
dade do Futebol’ (centro de treinos
da FPF para as selecções).
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3Os Bombeiros Voluntários de
Viseu comemoraram os seus

130 anos de vida com uma sessão
durante a qual foram incorporados
13 novos soldados da paz.

6 Um homem, de 78 anos, resi-
dente em Queirã, no concelho

de Vouzela, ficou gravemente ferido
no seguimento do despiste do auto-
móvel que conduzia, Avenida Ci-
dade de Aveiro, em Vildemoinhos.

6 O Instituto Politécnico de Vi-
seu deu início à 13.ª edição dos

“Dias Abertos”, em que as cinco es-
colas do Politécnico de Viseu rece-
beram cerca de 1.250 estudantes das
escolas básicas, secundárias e pro-
fissionais da região e de todo o país.

11A Câmara Municipal de Viseu
anunciou um investimento de

três milhões de euros na requalifi-
cação de todo o Bairro Municipal até
2020.

14O deputado viseense João
Paulo Rebelo tomou posse

como secretário de Estado da Juven-
tude e Desporto, substituindo no
cargo João Wengorovius Meneses,
que saiu do Governo em rota de co-
lisão com o ministro da Educação.

25As comemorações do 25 de
Abril do município de Viseu

decorreram no Museu Nacional
Grão Vasco e tiveram como convi-
dado Henrique Monteiro.

25Gonçalo Gomes, aluno do
12.º ano da Escola Secundá-

ria Alves Martins, venceu a terceira
edição das Olimpíadas da Economia,
realizadas na cidade de Coimbra.

26O desfile académico dos es-
tudantes que integram as

instituições de ensino superior da
cidade de Viseu contou com a parti-
cipação de 25 carros alegóricos dos
vários cursos.

28A Câmara Municipal de Vi-
seu deu início à operação de

remoção de veículos abandonados
na cidade.

24Centenas de pessoas encheram o adro da Sé de Viseu
para a missa de bênção das pastas dos finalistas do

ensino superior presidida pelo bispo de Viseu.
24O Canas de Senhorim  venceu o Sporting de Lamego

por 3-2 e sagra-se campeões da 1.ª Divisão da AF Vi-
seu, o seu quinto título distrital em 82 anos de existência.

21O presidente da Câmara Municipal de Mangualde
anunciou que estava a ser preparado um projecto de

uma nova área de localização empresarial, junto à A25.

Festejos na academia de Viseu e
conquistas para clubes e atletas da região
Viseu Região Desporto

11Isaura Pedro começou a ser
julgada no Tribunal de Viseu

pelos crimes de abuso de poderes e
denegação de justiça, relacionados
com a instalação de um posto de
abastecimento de combustível no
concelho de Nelas.

12O Centro Distrital de Viseu da
Segurança Social aplicou uma

multa ao Centro Social da Paróquia
de Mamouros, no concelho de Cas-
tro Daire, no valor de 5.025 euros,
por estar a prestar “apoio domici-
liário a 52 utentes, alegando o Cen-
tro Distrital da Segurança Social que
o acordo de apoio a utentes só pre-
via o auxílio a 30 utentes”.

16 A Santa Casa da Misericórdia
de Lamego comemorou o seu

497.º aniversário com a presença do
presidente da União de Misericór-
dias, Manuel de Lemos.

17A GNR realizou uma mega-
operação em Mangualde, e em

alguns concelhos do distrito da
Guarda, que resultou na detenção de

18 homens e uma mulher, com ida-
des entre os 21 e os 65 anos, por
suspeita de tráfico e mediação de
armas.

20Quatro pessoas ficaram fe-
ridas, em Mangualde, na

sequência do despiste do automóvel
ligeiro de passageiros no qual se-
guiam. Os ocupantes da viatura ti-
veram de ser desencarcerados. 

22Na cerimónia de apresenta-
ção dos meios do Dispositivo

Especial de Combate a Incêndios
Florestais para o distrito, Lúcio
Campos disse que distrito de Viseu
contará em Agosto com 125 equipas,
160 veículos e 740 operacionais, dos
quais 440 bombeiros, para combater
os incêndios florestais que venham
a deflagrar.

25Um antigo pedreiro de 53 fi-
cou em prisão preventiva

acusado da agressão a um homem
mais novo com um golpe de enxada,
numa localidade da freguesia de
Campo de Besteiros, Tondela.

4 O Tondela venceu, fora, o FC
Porto por 1-0, com um golo de

Luís Alberto, e relançou-se na luta
pela manutenção. 

5 José Pedro foi apresentado
como o novo treinador do Oli-

veira de Frades e orientou o pri-
meiro treino da equipa.

9 Cristiano Pereira alcançou
nova proeza na sua carreira ao

fixar o novo recorde mundial INAS
nos 10.000 metros, naquela que foi
a prova de estreia do atleta da Casa
Povo Mangualde na referida distân-
cia..

15Gilberto Coimbra foi reeleito
presidente da direcção do

Tondela, tendo conseguido pela sé-
tima vez a confiança dos sócios do
clube.

24A três jornadas do final da
Divisão de Honra o Moi-

menta da Beira garantiu o título de
campeão e a consequente subida ao
Campeonato de Portugal.
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Farol da Nossa Terra  - Aprovação do Plano de Apoio à Economia Local e Plano de
Saneamento Financeiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-12-2016

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fa4e540d

 
O PS de Mangualde não pode deixar de manifestar com regozijo e grande satisfação, a saída da
Câmara Municipal de Mangualde do Ajustamento Financeiro.
 
Na Assembleia Municipal de Mangualde, realizada no passado dia 22, o momento aconteceu no 13º
ponto da ordem do dia, tendo sido aprovado o términus do Plano de Apoio à Economia Local e Plano
de Saneamento Financeiro.
 
O atual executivo está de parabéns pelas boas práticas de gestão autárquica que conduziram a
autarquia, nos últimos 7 anos, de uma situação de grave crise financeira, a uma situação de equilíbrio
e sustentabilidade orçamental.
 
A fatura da dívida herdada pela desastrosa gestão do anterior executivo está a ser paga com o
sacrifício de todos os mangualdenses e com o compromisso de caminharmos para um futuro melhor.
Está a acontecer!
 
Começaremos o ano de 2017 com a autarquia em equilíbrio financeiro e preparada para concretizar o
maior investimento público de sempre.
 
Fez-se o caminho, caminhando com quem quis acompanhar-nos. Outros, não o fizeram, e ao longo
dos últimos anos não quiseram que este executivo tivesse sucesso.
 
A coligação PPD/CDS foi, nos últimos anos, votando sistematicamente contra os orçamentos e contas
da gerência que agora nos trazem o equilíbrio financeiro. Não era de esperar outra coisa. Não houve
exceção à regra e mais uma vez votaram contra o orçamento de 2017 que se traduz no maior
investimento público de sempre para Mangualde.
 
Sempre houve dois caminhos. Nós optámos pelo caminho do sucesso, das boas práticas de gestão
autárquica e do compromisso em devolver Mangualde aos mangualdenses, como um território de
referência na região com boas contas e qualidade de vida. Um território de que os mangualdenses se
pudessem orgulhar ainda mais. Estamos preparados para um novo tempo, conscientes de que o peso
da dívida ainda existe e que os aventureiros são uma ameaça constante a uma gestão de
responsabilidade, de boas práticas, de compromisso e missão pública para Mangualde.
 
Parabéns a todo o executivo da autarquia! Parabéns a todos os mangualdenses!
 
PS Mangualde
 
Marco Almeida
 
- Terça-feira, 27 Dezembro 2016 -
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2O executivo municipal de Viseu
aprovou a aquisição de um ter-

reno com uma área de 15 hectares,
contíguo ao actual Parque Empresa-
rial de Mundão, com o objectivo de o
ampliar, permitindo que mais em-
presas se instalem naquela zona do
concelho.

6O “mandante” de um assalto,
que “descambou” para uma si-

tuação de roubo e sequestro, em Ca-
vernães, a poucos quilómetros da
cidade de Viseu, foi detido pela Polí-
cia Judiciária de Coimbra.

7 A Câmara Municipal de Viseu
anunciou que pretende investir

mais de 700 mil euros na requalifi-
cação da rede viária do concelho,
prometendo conclusão das obras até
ao final do ano.

13A 624.ª edição da Feira de São
Mateus foi apresentada na es-

tação superior do funicular.

19As Cavalhadas de Teivas saí-
ram às ruas da cidade, numa

tarde de muito calor, em que milha-
res de pessoas quiseram assistir ao
desfile, que este ano teve como
tema “Viseu Monumental”.

20A Águas de Viseu deu início
a uma operação ambiental

de limpeza e manutenção do Rio Pa-
via.

24 O O desfile da 364.ª edição
das Cavalhadas de Vilde-

moinhos registou uma das maiores
afluências de sempre em termos de
público, com a presença de 100 mil
pessoas.

27Hospital CUF Viseu abriu as
portas colocando à disposi-

ção 35 especialidades médicas e um
corpo clínico com uma centena de
médicos.

30Uma colisão entre uma via-
tura ligeira de passageiros e

uma carrinha de mercadorias, na
Estrada Nacional 2, em Bigas, na
periferia do concelho de Viseu, pro-
vocou um morto e um ferido ligeiro.

23O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Daniel Ka-
blan Duncan, recebeu a “Chave de Honra da Cidade”,

distinção que foi entregue pela primeira vez.
26O viseense Tiago Ferreira, ao serviço da Selecção Na-

cional/ Liberty Seguros, conquistou o Campeonato do
Mundo de Maratonas BTT (XCM), em Laissac, França.

29Os autarcas de Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo,
Sátão, S. Pedro do Sul, Vila Nova de Paiva, Viseu e

Vouzela assinaram um protocolo de cooperação.

Tiago Ferreira campeão do mundo em BTT
em mês marcado por acidentes com tractores
Viseu Região Desporto

6 O presidente da Câmara de S.
Pedro do Sul, Vítor Figueiredo,

anunciou um investimento de oito
milhões de euros em quatro obras a
realizar no concelho a curto prazo.

9 Um homem de 32 anos, enge-
nheiro informático na Câmara

de Vila Nova de Paiva morreu, na
sequência de um acidente com um
tractor agrícola numa rotunda da-
quela localidade.

12 A Praia fluvial do Bernardo,
em Resende, foi inaugurada

pelo presidente da Câmara de Re-
sende, Garcez Trindade, e pelo pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção dos Portos do Douro, Leixões e
Viana do Castelo – APDL, Emílio
Brogueira Dias.

14Um homem de 30 anos en-
tregou-se ao início da noite

no posto da GNR de Moimenta da
Beira, onde terá confessado que es-
faqueou os pais em casa, na povoa-
ção de Beira Valente, freguesia de
Leomil.

15O Tribunal de Nelas absolveu
a ex-presidente da Câmara de

Nelas Isaura Pedro num processo
relacionado com a instalação de um
posto de combustível, associado à
marca Pingo Doce, que remonta a
2009. 

18Um homem de 63 anos mor-
reu, em Moimenta da Beira,

na sequência do despiste do tractor
agrícola que conduzia na localidade
de Castelo.

21O provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde,

José Tomás, confirmou ao Diário de
Viseu a informação de que uma fa-
mília de refugiados sírios que havia
sido instalada em Mangualde desa-
pareceu após duas semanas, sem
deixar rasto.

22A Polícia Judiciária deteve,
numa acção conjugada com

a Guarda Nacional Republicana, em
Campo de Besteiros um jovem de 22
anos, suspeito da prática de um
crime de incêndio florestal.

2 André David assinou pelo Aca-
démico de Viseu, abraçando,

assim, o seu primeiro desafio no fu-
tebol profissional. 

3 Carlos Antunes ‘Pinto' foi
eleito presidente da direcção do

Sport Viseu e Benfica, terminando
desta forma um impasse directivo no
clube durante vários meses.

5 O Lusitano FC apresentou Ro-
gério Sousa como treinador

para orientar a equipa na próxima
época no Campeonato de Portugal.

5 O ciclista viseense Tiago Fer-
reira, de 27 anos, sagrou-se

ontem vice-campeão europeu de
maratonas BTT, no Campeonato da
Europa da categoria que decorreu na
cidade de Sigulda, na Letónia.

19O viseense Tiago Ferreira
(Team Protek) sagrou-se

campeão nacional de maratonas
BTT (XCM) ao vencer a prova de elite
masculina da Maratona de Seia XCM
Aldeias de Montanha 2016.
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PS Mangualde congratula-se com a saída da Câmara do ajustamento financeiro
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PS Mangualde congratula-se com a saída da Câmara do ajustamento financeiro
 
2016-12-28
 
O presidente da concelhia de Mangualde do PS, Marco Almeida, em nota à comunicação social
manifesta "regozijo e grande satisfação" pela saída da Câmara de Mangualde do ajustamento
financeiro, acrescentando que "o atual executivo está de parabéns pelas boas práticas de gestão
autárquica que conduziram a autarquia, nos últimos 7 anos, de uma situação de grave crise financeira,
a uma situação de equilíbrio e sustentabilidade orçamental."
 
Eis o teor da nota à comunicação social do PS Mangualde:
 
O PS de Mangualde não pode deixar de manifestar com regozijo e grande satisfação, a saída da
Câmara Municipal de Mangualde do Ajustamento Financeiro.
 
Na Assembleia Municipal de Mangualde, realizada no passado dia 22, o momento aconteceu no 13º
ponto da ordem do dia, tendo sido aprovado o términus do Plano de Apoio à Economia Local e Plano
de Saneamento Financeiro.
 
O atual executivo está de parabéns pelas boas práticas de gestão autárquica que conduziram a
autarquia, nos últimos 7 anos, de uma situação de grave crise financeira, a uma situação de equilíbrio
e sustentabilidade orçamental.
 
A fatura da dívida herdada pela desastrosa gestão do anterior executivo está a ser paga com o
sacrifício de todos os mangualdenses e com o compromisso de caminharmos para um futuro melhor.
Está a acontecer!
 
Começaremos o ano de 2017 com a autarquia em equilíbrio financeiro e preparada para concretizar o
maior investimento público de sempre.
 
Fez-se o caminho, caminhando com quem quis acompanhar-nos. Outros, não o fizeram, e ao longo
dos últimos anos não quiseram que este executivo tivesse sucesso.
 
A coligação PPD/CDS foi, nos últimos anos, votando sistematicamente contra os orçamentos e contas
da gerência que agora nos trazem o equilíbrio financeiro. Não era de esperar outra coisa. Não houve
exceção à regra e mais uma vez votaram contra o orçamento de 2017 que se traduz no maior
investimento público de sempre para Mangualde.
 
Sempre houve dois caminhos. Nós optámos pelo caminho do sucesso, das boas práticas de gestão
autárquica e do compromisso em devolver Mangualde aos mangualdenses, como um território de
referência na região com boas contas e qualidade de vida. Um território de que os mangualdenses se
pudessem orgulhar ainda mais. Estamos preparados para um novo tempo, conscientes de que o peso
da dívida ainda existe e que os aventureiros são uma ameaça constante a uma gestão de
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responsabilidade, de boas práticas, de compromisso e missão pública para Mangualde.
 
Parabéns a todo o executivo da autarquia! Parabéns a todos os mangualdenses!
 
2016-12-28
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Mangualde - Aprovada saída do PAEL e Plano de Saneamento Financeiro
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O PS de Mangualde não pode deixar de manifestar com regozijo e grande satisfação, a saída da
Câmara Municipal de Mangualde do Ajustamento Financeiro.
 
Na Assembleia Municipal de Mangualde, realizada no passado dia 22, o momento aconteceu no 13º
ponto da ordem do dia, tendo sido aprovado o términus do Plano de Apoio à Economia Local e Plano
de Saneamento Financeiro.
 
O atual executivo está de parabéns pelas boas práticas de gestão autárquica que conduziram a
autarquia, nos últimos 7 anos, de uma situação de grave crise financeira, a uma situação de equilíbrio
e sustentabilidade orçamental.
 
A fatura da dívida herdada pela desastrosa gestão do anterior executivo está a ser paga com o
sacrifício de todos os mangualdenses e com o compromisso de caminharmos para um futuro melhor.
Está a acontecer!
 
Começaremos o ano de 2017 com a autarquia em equilíbrio financeiro e preparada para concretizar o
maior investimento público de sempre.
 
Fez-se o caminho, caminhando com quem quis acompanhar-nos. Outros, não o fizeram, e ao longo
dos últimos anos não quiseram que este executivo tivesse sucesso.
 
A coligação PPD/CDS foi, nos últimos anos, votando sistematicamente contra os orçamentos e contas
da gerência que agora nos trazem o equilíbrio financeiro. Não era de esperar outra coisa. Não houve
exceção à regra e mais uma vez votaram contra o orçamento de 2017 que se traduz no maior
investimento público de sempre para Mangualde.
 
Sempre houve dois caminhos. Nós optámos pelo caminho do sucesso, das boas práticas de gestão
autárquica e do compromisso em devolver Mangualde aos mangualdenses, como um território de
referência na região com boas contas e qualidade de vida. Um território de que os mangualdenses se
pudessem orgulhar ainda mais. Estamos preparados para um novo tempo, conscientes de que o peso
da dívida ainda existe e que os aventureiros são uma ameaça constante a uma gestão de
responsabilidade, de boas práticas, de compromisso e missão pública para Mangualde.
 
Parabéns a todo o executivo da autarquia! Parabéns a todos os mangualdenses!
 
PS Mangualde
 
Marco Almeida
 
Rua Direita
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Autarca visitou 
instituições e comércio
MANGUALDE João Azevedo,
presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, visitou as
várias Instituições Particulares
de Solidariedade Social do
concelho deixando votos de
festas felizes e uma palavra de
amizade e respeito para todos
os seniores mangualdenses. 

O autarca visitou ainda vários
serviços públicos instalados na
cidade, bem como os estabele-
cimentos comerciais, conver-
sando com os lojistas e dei-
xando igualmente os votos de
um 2017 repleto de sucessos. | Seniores receberam visita
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