
CADERNO DE IMPRENSA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

JULHO 2017



Revista de Imprensa

1. Mobilidade e transportes em Viseu Dão Lafões, Transportes em Revista - Passageiros & Mobilidades, 01-
04-2017

1

2. Investimento de quase 8 milhões de euros vai permitir melhorar o tratamento de águas residuais e
resíduos em Mangualde, Indústria e Ambiente, 01-05-2017

5

3. Congresso nacional da economia social 2017 teve lugar em Mangualde, Renascimento, 15-06-2017 6

4. Festa de Srª dos Verdes em Abrunhosa-a-Velha, Renascimento, 15-06-2017 7

5. Dia internacional dos arquivos, Renascimento, 15-06-2017 8

6. Mangualde arranca com a construção da ETAR Poente, Renascimento, 15-06-2017 9

7. Duas centenas de atletas no IV torneio interassociações, Renascimento, 15-06-2017 10

8. Convenção autárquica distrital, Renascimento, 15-06-2017 11

9. Crianças passam noite entre os livros na biblioteca Municipal de Mangualde, Renascimento, 15-06-2017 12

10. A Ilha do Príncipe em parceria com a COOPBEI, Renascimento, 15-06-2017 13

11. Dia da Criança comemorado em Mangualde, Renascimento, 15-06-2017 14

12. Seleção Nacional Feminina de Futebol, Renascimento, 15-06-2017 16

13. CARTAZ, Jornal da Beira, 29-06-2017 17

14. Novo Parque Empresarial de Sátão desafia ao investimento no concelho, Via Rápida, 29-06-2017 18

15. Mangualde.Investimentos de sete milhões levados a cabo pela Autarquia, Centro Notícias Online, 30-06-
2017

19

16. Agenda desportiva, Diário de Viseu, 30-06-2017 20

17. Rita Guerra  ao vivo, Diário de Viseu - Fim de Semana, 30-06-2017 21

18. Messias o salvador, Jornal do Centro, 30-06-2017 22

19. O leitor, a notícia e a resposta, Correio da Manhã, 01-07-2017 23

20. Sete milhões para investimentos em Mangualde, Diário de Coimbra, 01-07-2017 24

21. Cerca de 800 pessoas deixaram-se iluminar pela corrida dançante mais louca de Portugal, Renascimento,
01-07-2017

25

22. Concerto de final de ano das escolas de Mangualde, Renascimento, 01-07-2017 26

23. Arquivo: um longo caminho até á atualidade, Renascimento, 01-07-2017 27

24. Mangualde promove "biblioteca para avós", Renascimento, 01-07-2017 28

25. Câmara de mangualde e os seus emigrantes, Renascimento, 01-07-2017 29

#A1
#A1
#A1
#A5
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A12
#A12
#A13
#A13
#A14
#A14
#A16
#A16
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A19
#A20
#A20
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A25
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29


26. Os mangualdenses não querem mais promessas, Renascimento, 01-07-2017 30

27. Mais de sete milhões de investimento em marcha, Diário de Aveiro, 02-07-2017 31

28. Mangualde investe 7 milhões em obras, Diário de Viseu, 03-07-2017 32

29. Mais de sete milhões de  investimento em marcha, Diário de Viseu Online, 03-07-2017 34

30. Arrancaram os trabalhos de construção da rotunda na zona industrial do Salgueiro, Dão e Demo Online,
03-07-2017

35

31. Investimento de quase 8 milhões vai permitir melhorar o tratamento de águas residuais em Mangualde,
Indústria e Ambiente Online, 03-07-2017

36

32. Mangualde Urban Race contou com a participação de 150 atletas, Centro Notícias Online, 04-07-2017 37

33. Alunos de Mangualde visitam a maior e mais verde sala de aula do país, Centro Notícias Online, 04-07-
2017

39

34. Autarquia de Mangualde inaugura requalificação de estradas, Centro Notícias Online, 04-07-2017 40

35. Centro Cultural de Carregal do Sal foi palco do grandioso sucesso do musical Les Misérables na sua
primeira exibição em Portugal, Farol da Nossa Terra Online, 04-07-2017

41

36. Formação de "bordados de Tibaldinho" termina com balanço positivo, Gazeta Rural Online, 04-07-2017 44

37. Alunos mangualdenses visitaram a maior sala verde de aulas, Magazine Serrano Online, 04-07-2017 45

38. Câmara de Mangualde e os seus emigrantes, Renascimento Online, 04-07-2017 46

39. Degradação da A25, SIC - Primeiro Jornal, 04-07-2017 47

40. Mangualde, Diário As Beiras, 05-07-2017 48

41. Alunos descobrem Zoo de Santo Inácio, Diário de Viseu, 05-07-2017 49

42. Mangualde promove bordados de Tibaldinho, Diário de Viseu, 05-07-2017 50

43. Fábio Tomás vence  Urban Race  em BTT, Diário de Viseu, 05-07-2017 51

44. Balanço positivo na Formação de Bordados de Tibaldinho, Magazine Serrano Online, 05-07-2017 52

45. Autarquia de Mangualde avança com a construção da rotunda de acesso à zona industrial do Salgueiro,
Jornal da Beira, 06-07-2017

53

46. Inauguradas ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do Penedo via Bairro Imaculada
Conceição, Magazine Serrano Online, 06-07-2017

55

47. Dia dos Avós celebrado em Mangualde, Magazine Serrano Online, 06-07-2017 56

48. "Les Miserábles".ContraCanto encena mais um musical com sucesso absoluto, Centro Notícias Online, 07-
07-2017

57

49. Centro Cultural de Carregal do Sal foi palco do grandioso sucesso do musical Les Misérables na sua
primeira exibição em Portugal, Defesa da Beira, 07-07-2017

58

#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A34
#A34
#A35
#A35
#A35
#A36
#A36
#A36
#A37
#A37
#A39
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A41
#A44
#A44
#A45
#A45
#A46
#A46
#A47
#A47
#A48
#A48
#A49
#A49
#A50
#A50
#A51
#A51
#A52
#A52
#A53
#A53
#A53
#A55
#A55
#A55
#A56
#A56
#A57
#A57
#A57
#A58
#A58
#A58


50. Afinam-se estratégias para as autárquicas, Jornal do Centro, 07-07-2017 60

51. Tondela - Autarquia agradece escolha, Jogo (O), 08-07-2017 62

52. ARTE: Vídeo mapping e arte sonora, TVN TV Nelas Online, 09-07-2017 63

53. Desportivo de Tondela realiza jogos-treino em Mangualde, Beirão Online (O), 10-07-2017 64

54. Projecto da Universidade de Aveiro estuda filarmónicas, Diário de Viseu, 10-07-2017 65

55. Obras no nó de Chãs de Tavares já começaram, Diário de Viseu, 10-07-2017 66

56. Mangualde vai ter central de Biomassa (c/ som), Jornal do Centro Online, 10-07-2017 68

57. Cinema ao ar livre em Santiago de Cassurrães, Magazine Serrano Online, 10-07-2017 69

58. CD Tondela faz estágio em Mangualde, Magazine Serrano Online, 10-07-2017 70

59. Espetáculo "Campanologias Beirãs" em Mangualde, MetroNews Online, 10-07-2017 72

60. CD Tondela treina em Mangualde, Rua Direita Online, 10-07-2017 73

61. O leitor, a noticia, a resposta, Correio da Manhã, 11-07-2017 75

62. Nelas acolhe debate sobre inovação  e coesão social, Diário de Viseu, 11-07-2017 76

63. Equipa do CD Tondela recebida na Câmara de Mangualde, Diário de Viseu, 11-07-2017 78

64. Obras no nó de Chãs de Tavares (nó do ex-IP5), já arrancaram, Magazine Serrano Online, 11-07-2017 79

65. Noites com arte em Mangualde, MetroNews Online, 11-07-2017 80

66. Mangualde Fashion, uma oportunidade para os jovens no mundo da moda, MetroNews Online, 11-07-
2017

82

67. Avós, Notícias de Gouveia, 11-07-2017 83

68. Mangualde - Quarto Crescente - Noites com Arte, Rua Direita Online, 11-07-2017 84

69. JULHO FESTA de encerramento "Dou Mais Tempo À Vida" - Liga Portuguesa Contra o Cancro, Rua Direita
Online, 11-07-2017

86

70. Mangualde encontra-se com o teatro, a música e a comédia, Diário de Viseu, 12-07-2017 88

71. 3º Encontro de pastores Daniel Couto | 23 de julho em Espinho, Dão e Demo Online, 12-07-2017 90

72. 150 homens, mais de 40 viaturas e seis meios aéreos combatem incêndio em Mangualde, Porto Canal
Online, 12-07-2017

91

73. CLÁSSICOS: Raid Citroen 2CV - TVN, TVN TV Nelas Online, 12-07-2017 92

74. Mangualde dá tiro de partida a Raid Nacional de 2CV, Aquela Máquina Online, 13-07-2017 93

75. Encontro de Pastores e Raid Nacional de 2CV em Mangualde, Centro Notícias Online, 13-07-2017 94

76. Mais de 150 ciclistas percorreram as ruas de Mangualde na Urban Race, Jornal da Beira, 13-07-2017 96

#A60
#A60
#A62
#A62
#A63
#A63
#A64
#A64
#A65
#A65
#A66
#A66
#A68
#A68
#A69
#A69
#A70
#A70
#A72
#A72
#A73
#A73
#A75
#A75
#A76
#A76
#A78
#A78
#A79
#A79
#A80
#A80
#A82
#A82
#A82
#A83
#A83
#A84
#A84
#A86
#A86
#A86
#A88
#A88
#A90
#A90
#A91
#A91
#A91
#A92
#A92
#A93
#A93
#A94
#A94
#A96
#A96


77. Mangualde recebe uma das novas centrais de biomassa anunciadas pelo Governo, Jornal da Beira, 13-07-
2017

97

78. Frases, Jornal da Beira, 13-07-2017 99

79. Mangualde dá Tiro de Partida ao Raid Nacional de 2 CV, Jornal dos Clássicos Online, 13-07-2017 100

80. Noites dedicadas às artes em Quarto Crescente em Mangualde, Magazine Serrano Online, 13-07-2017 101

81. Mangualde dá o tiro de partida a raid 2CV, MetroNews Online, 13-07-2017 103

82. Mangualde convida a refletir sobre os valores no desporto e na vida, Notícias de Viseu, 13-07-2017 104

83. «Mangualde, o nosso património!» destaca em Julho, Notícias de Viseu, 13-07-2017 105

84. Mangualde Fashion - realiza casting dia 28 de Julho, Rua Direita Online, 13-07-2017 106

85. Mangualde dá Tiro de Partida ao Raid Nacional de 2 CV - Sobre Rodas, SobreRodas.EU Online, 13-07-
2017

107

86. Casting para o «Mangalde Fashion» no dia 28 de Julho, Via Rápida, 13-07-2017 108

87. «Quarto Crescente» marca encontro com as artes em Mangualde, Via Rápida, 13-07-2017 109

88. Jorge Seguro Sanches: "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio", Ambiente
Magazine Online, 14-07-2017

110

89. Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros - autarquia, Diário de Notícias Online,
14-07-2017

111

90. Raid nacional de 2CV arranca em Mangualde, Diário de Viseu, 14-07-2017 112

91. Recursos florestais alimentam central de Mangualde, Diário de Viseu, 14-07-2017 113

92. Projecto  Dou mais tempo à vida  termina amanhã em Mangualde, Diário de Viseu, 14-07-2017 114

93. Criada Rede Sociall Viseu Dão Lafõesl, Diário de Viseu, 14-07-2017 115

94. Raid nacional de 2 CV com tiro de partida em Mangualde, Dão e Demo Online, 14-07-2017 117

95. Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros, ECO - Economia Online, 14-07-2017 118

96. Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros - autarquia, Jogo Online (O), 14-07-
2017

120

97. Central de Biomassa pronta em 2019, Jornal do Centro, 14-07-2017 121

98. Teatro, Comédia e Música, Jornal do Centro, 14-07-2017 122

99. Raid nacional de Citroen 2CV tem início em Mangualde, Magazine Serrano Online, 14-07-2017 123

100. Mangualde vai ter uma central de biomassa, MetroNews Online, 14-07-2017 124

101. Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros, Notícias ao Minuto Online, 14-07-
2017

125

#A97
#A97
#A97
#A99
#A99
#A100
#A100
#A101
#A101
#A103
#A103
#A104
#A104
#A105
#A105
#A106
#A106
#A107
#A107
#A107
#A108
#A108
#A109
#A109
#A110
#A110
#A110
#A111
#A111
#A111
#A112
#A112
#A113
#A113
#A114
#A114
#A115
#A115
#A117
#A117
#A118
#A118
#A120
#A120
#A120
#A121
#A121
#A122
#A122
#A123
#A123
#A124
#A124
#A125
#A125
#A125


102. CENTRAL DE BIOMASSA: UMA REALIDADE EM MANGUALDE, Rua Direita Online, 14-07-2017 126

103. Investimento de 54 MEUR na central de biomassa de Mangualde já está em andamento, Vida Rural
Online, 14-07-2017

127

104. Central de biomassa, Correio da Manhã, 15-07-2017 128

105. Central de biomassa custa 54MEUR, Jornal de Notícias, 15-07-2017 129

106. Dou Mais Tempo à Vida em Mangualde, Magazine Serrano Online, 15-07-2017 130

107. Centena e meia de atletas pedalam no Mangualde Urban Race 3, Renascimento, 15-07-2017 132

108. Atividades do CLDS 3G de Mangualde, Renascimento, 15-07-2017 133

109. Passeio de Pasteleiras na inauguração  daas instalações da secção de cicloturismo da ACAB,
Renascimento, 15-07-2017

134

110. "Mangualde Fashion" é oportunidade para jovens amantes do mundo da moda, Renascimento, 15-07-
2017

135

111. Autarquia leva seniores mangualdenses a visitar o Santuário de Fátima em mais uma edição do Projeto
"Andanças seniores", Renascimento, 15-07-2017

136

112. Centro Paroquial de Cunha Baixa, Renascimento, 15-07-2017 137

113. Pontos e encontros estão de volta à biblioteca Municipal de Mangualde, Renascimento, 15-07-2017 139

114. Central de Biomassa: uma realidade em Mangualde, Renascimento, 15-07-2017 140

115. Bruno Pinto, Renascimento, 15-07-2017 141

116. Largo da igreja de Santiago de Cassurrães transformou-se em sala de cinema, Renascimento, 15-07-
2017

143

117. Inaugurada rua da Ponte, Renascimento, 15-07-2017 144

118. Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros, TSF Online, 15-07-2017 145

119. Fogo obriga à evacuação de aldeia, Bola Online (A), 16-07-2017 147

120. Incêndio em Mangualde combatido por 300 bombeiros, Correio da Manhã Online, 16-07-2017 148

121. Incêndio em Mangualde combatido por mais de 300 bombeiros, Correio da Manhã Online, 16-07-2017 149

122. Incêndio em Mangualde combatido por 300 bombeiros, Correio da Manhã Online, 16-07-2017 150

123. Incêndios: Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva" - autarca, Diário de
Notícias Online, 16-07-2017

151

124. Incêndios: Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia, Diário de
Notícias Online, 16-07-2017

152

125. Sete aldeias "ameaçadas pelas chamas", em Malgualde, Diário de Notícias Online, 16-07-2017 153

126. "Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia", Diário de Notícias Online, 16-07- 154

#A126
#A126
#A127
#A127
#A127
#A128
#A128
#A129
#A129
#A130
#A130
#A132
#A132
#A133
#A133
#A134
#A134
#A134
#A135
#A135
#A135
#A136
#A136
#A136
#A137
#A137
#A139
#A139
#A140
#A140
#A141
#A141
#A143
#A143
#A143
#A144
#A144
#A145
#A145
#A147
#A147
#A148
#A148
#A149
#A149
#A150
#A150
#A151
#A151
#A151
#A152
#A152
#A152
#A153
#A153
#A154
#A154


2017

127. Incêndios em Mangualde forçam a evacuação de aldeia, ECO - Economia Online, 16-07-2017 155

128. Central de Biomassa: Uma realidade em Mangualde, Gazeta Rural Online, 16-07-2017 156

129. Fogo em Alijó. Autarquia aponta falhas no SIRESP, i Online, 16-07-2017 157

130. Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia - Impala, Impala Online,
16-07-2017

158

131. Incêndios: Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva" - autarca, Jogo
Online (O), 16-07-2017

159

132. Incêndios: Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia, Jogo Online
(O), 16-07-2017

160

133. Fogos ainda ativos em Mangualde, mas situação é "menos aflitiva", Jornal de Notícias Online, 16-07-
2017

161

134. Fogo em Mangualde obriga a retirar pessoas de aldeia, Jornal de Notícias Online, 16-07-2017 162

135. Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva", Notícias ao Minuto Online, 16-
07-2017

163

136. Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a evacuação de aldeia, Notícias ao Minuto Online,
16-07-2017

164

137. Mangualde: um fogo dominado, dois continuam ativos, Observador Online, 16-07-2017 165

138. SIRESP volta a falhar em incêndio no concelho de Alijó, Público Online, 16-07-2017 166

139. Uma casa destruída e sete localidades de Mangualde ameaçadas pelas chamas, Público Online, 16-07-
2017

168

140. Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia, Renascença Online, 16-
07-2017

169

141. Mangualde: Fogos continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva", Sapo Online - Sapo 24 Online, 16-
07-2017

170

142. Fogo em Mangualde destrói casa e obriga a retirar pessoas de aldeia, Sapo Online - Sapo 24 Online, 16-
07-2017

171

143. Autarca de Mangualde diz que situação é "menos aflitiva", SIC Notícias Online, 16-07-2017 172

144. Fogo destrói casa de campo e ameaça aldeias em Mangualde, SIC Notícias Online, 16-07-2017 173

145. Fogo em Alijó. Autarquia aponta falhas no SIRESP, Sol Online, 16-07-2017 174

146. Fogo em Mangualde destrói casa de campo, Sábado Online, 16-07-2017 175

147. Mangualde: Três fogos começam num período de 17 minutos, TSF Online, 16-07-2017 176

148. Mangualde: Presidente da Câmara diz que fogo progrediu muito depressa, TVI 24 Online, 16-07-2017 177

149. Incêndio em Mangualde - Direto, RTP 3 - 24 Horas, 16-07-2017 178

#A154
#A155
#A155
#A156
#A156
#A157
#A157
#A158
#A158
#A158
#A159
#A159
#A159
#A160
#A160
#A160
#A161
#A161
#A161
#A162
#A162
#A163
#A163
#A163
#A164
#A164
#A164
#A165
#A165
#A166
#A166
#A168
#A168
#A168
#A169
#A169
#A169
#A170
#A170
#A170
#A171
#A171
#A171
#A172
#A172
#A173
#A173
#A174
#A174
#A175
#A175
#A176
#A176
#A177
#A177
#A178
#A178


150. Incêndio de Mangualde, TVI 24 - Notícias, 16-07-2017 179

151. Incêndios em Mangualde-direto, TVI - Jornal das 8, 16-07-2017 180

152. Incêndio em Mangualde - Direto, TVI 24 - Notícias, 16-07-2017 181

153. Arranque do Raid 2Cv e Requalificação da Rua da Ponte (Mesquitela), Centro Notícias Online, 17-07-
2017

182

154. Localidades ameaçadas pelo fogo em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 183

155. Casa a arder em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 184

156. Casa a arder em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 186

157. Casa a arder em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 188

158. Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 190

159. Casa destruída por fogo em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 191

160. Fogo consome casa em Mangualde, Correio da Manhã Online, 17-07-2017 193

161. Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Destak Online, 17-07-2017 194

162. Chamas ameaçaram localidades no concelho de Mangualde, Diário de Coimbra, 17-07-2017 195

163. Sete aldeias "ameaçadas pelas chamas" em Mangualde, Diário de Notícias Online, 17-07-2017 196

164. Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Diário de Notícias Online, 17-07-2017 197

165. Incêndios: A25 cortada e Plano de Emergência Municipal ativado em Mangualde, Expresso Online, 17-
07-2017

198

166. Fogo em Alijó. Autarquia aponta falhas no SIRESP, i, 17-07-2017 200

167. A25 já foi reaberta ao trânsito, i Online, 17-07-2017 201

168. Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Jogo Online (O), 17-07-2017 202

169. SIRESP volta a falhar, Jornal de Notícias, 17-07-2017 203

170. Incêndios cortam A25 nos dois sentidos, Jornal de Notícias Online, 17-07-2017 207

171. Fogo já destruiu casa em Mangualde e obrigou à evacuação de populares (c/som), Jornal do Centro
Online, 17-07-2017

208

172. Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Notícias ao Minuto Online, 17-07-
2017

209

173. SIRESP voltou a falhar em incêndio de Alijó, Público, 17-07-2017 210

174. Incêndios: Plano de Emergência Municipal activado em Mangualde, Público Online, 17-07-2017 212

175. Reacendimentos brutais tornaram a tarde de Alijó num inferno, Público Online, 17-07-2017 213

#A179
#A179
#A180
#A180
#A181
#A181
#A182
#A182
#A182
#A183
#A183
#A184
#A184
#A186
#A186
#A188
#A188
#A190
#A190
#A191
#A191
#A193
#A193
#A194
#A194
#A195
#A195
#A196
#A196
#A197
#A197
#A198
#A198
#A198
#A200
#A200
#A201
#A201
#A202
#A202
#A203
#A203
#A207
#A207
#A208
#A208
#A208
#A209
#A209
#A209
#A210
#A210
#A212
#A212
#A213
#A213


176. A25 cortada entre Chãs de Tavares e Fornos de Algodres, Renascença Online, 17-07-2017 215

177. Alijó e Mangualde activam planos de emergência V+, Renascença Online, 17-07-2017 217

178. Mangualde vai ter Central de Biomassa17-07-2017, Revista O Instalador Online, 17-07-2017 218

179. Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, RTP Online, 17-07-2017 219

180. Presidente da Câmara de Mangualde diz que populações estão fora de perigo, RTP Online, 17-07-2017 220

181. Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia, Rádio Comercial Online,
17-07-2017

221

182. Incêndios: Autoestrada A25 cortada entre Chãs de Tavares e Fornos de Algodres, Sapo Online - Sapo 24
Online, 17-07-2017

222

183. Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, SIC Notícias Online, 17-07-2017 224

184. A25 já foi reaberta ao trânsito, Sol Online, 17-07-2017 225

185. A25 e EN16 cortadas ao trânsito devido a incêndio, Sol Online, 17-07-2017 226

186. Quase 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal, Sábado Online, 17-07-2017 227

187. Mais de 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal, Sábado Online, 17-07-2017 229

188. Quase 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal, Sábado Online, 17-07-2017 231

189. Mangualde ativa Plano de Emergência Municipal, TVI 24 Online, 17-07-2017 233

190. Mangualde: um fogo ativo, dois em resolução, TVI 24 Online, 17-07-2017 234

191. Incêndio de Mangualde - Direto, TVI 24 - 25ª Hora, 17-07-2017 235

192. Mangualde ativa plano de emergência municipal, Porto Canal - Último Jornal, 17-07-2017 236

193. Incêndios ativos em Portugal, RTP 3 - 24 Horas, 17-07-2017 237

194. Incêndio em Mangualde: João Azevedo, TVI 24 - 2ª Hora, 17-07-2017 238

195. Aldeia de Chã evacuada, CM TV - Notícias CM, 17-07-2017 239

196. Incêndios em Mangualde, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 17-07-2017 240

197. Incêndio em Mangualde, RTP 1 - Jornal da Tarde, 17-07-2017 241

198. Incêndio em Mangualde, Porto Canal - Jornal Diário, 17-07-2017 242

199. Incêndios em Portugal - diretos e análise, CM TV - CM Jornal - 20h, 17-07-2017 243

200. Incêndio em Mangualde, RTP 1 - Telejornal, 17-07-2017 244

201. Incêndios em Alijó, Mangualde e Oleiros - Diretos, CM TV - CM Jornal - 20h, 17-07-2017 245

202. Mapa dos incêndios portugueses, Renascença - Notícias, 17-07-2017 246

#A215
#A215
#A217
#A217
#A218
#A218
#A219
#A219
#A220
#A220
#A221
#A221
#A221
#A222
#A222
#A222
#A224
#A224
#A225
#A225
#A226
#A226
#A227
#A227
#A229
#A229
#A231
#A231
#A233
#A233
#A234
#A234
#A235
#A235
#A236
#A236
#A237
#A237
#A238
#A238
#A239
#A239
#A240
#A240
#A241
#A241
#A242
#A242
#A243
#A243
#A244
#A244
#A245
#A245
#A246
#A246


203. Mapa dos incêndios portugueses, TSF - Notícias, 17-07-2017 247

204. Fogo com 80% da área em rescaldo, Bola Online (A), 18-07-2017 248

205. Chamas alastram no Norte e Centro, Correio da Manhã, 18-07-2017 249

206. O leitor, a notícia e a resposta, Correio da Manhã, 18-07-2017 254

207. Autarca de Mangualde suspeita de origem dos fogos, Correio da Manhã Online, 18-07-2017 255

208. Incêndio em Mangualde começa a "ceder", Correio da Manhã Online, 18-07-2017 257

209. Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Correio da Manhã Online, 18-
07-2017

259

210. A25 cortada devido ao poder do fogo, Destak, 18-07-2017 260

211. Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Destak Online, 18-07-2017 261

212. Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Diário As Beiras, 18-07-2017 262

213. Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios, Diário de Aveiro Online, 18-
07-2017

263

214. Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias, Diário de Coimbra, 18-07-2017 264

215. Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios, Diário de Coimbra Online,
18-07-2017

265

216. Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios, Diário de Leiria Online, 18-
07-2017

266

217. Incêndios: Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo -- autarca, Diário de Notícias Online, 18-
07-2017

267

218. Incêndios: Fogo de Mangualde mantém uma frente ativa - ANPC, Diário de Notícias Online, 18-07-2017 268

219. Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Diário de Notícias Online, 18-
07-2017

269

220. Mais de 700 homens e meios aéreos nos incêndios da região, Diário de Viseu, 18-07-2017 270

221. Autarquia de Mangualde levou seniores a visitar Santuário de Fátima, Diário de Viseu, 18-07-2017 272

222. Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios, Diário de Viseu Online, 18-
07-2017

273

223. Chamas descontroladas ameaçam povoações, Guadiana Digital Online, 18-07-2017 274

224. Incêndio em Mangualde com 80% da área em rescaldo, Impala Online, 18-07-2017 276

225. Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Impala Online, 18-07-2017 277

226. Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde - Impala, Impala Online, 18-07-
2017

278

#A247
#A247
#A248
#A248
#A249
#A249
#A254
#A254
#A255
#A255
#A257
#A257
#A259
#A259
#A259
#A260
#A260
#A261
#A261
#A262
#A262
#A263
#A263
#A263
#A264
#A264
#A265
#A265
#A265
#A266
#A266
#A266
#A267
#A267
#A267
#A268
#A268
#A269
#A269
#A269
#A270
#A270
#A272
#A272
#A273
#A273
#A273
#A274
#A274
#A276
#A276
#A277
#A277
#A278
#A278
#A278


227. Planos de Emergência Municipal ativados, JM, 18-07-2017 280

228. Incêndios: Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo -- autarca, Jogo Online (O), 18-07-2017 281

229. Incêndios: Fogo de Mangualde mantém uma frente ativa - ANPC, Jogo Online (O), 18-07-2017 282

230. Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Jogo Online (O), 18-07-2017 283

231. Falhas nas comunicações revistas só em setembro, Jornal de Notícias, 18-07-2017 285

232. Forte incêndio assola a região de Vila Cova de Tavares e próximo dos concelhos de Fornos e Penalva,
Magazine Serrano Online, 18-07-2017

289

233. Central de biomassa  vai nascer em Mangualde, Magazine Serrano Online, 18-07-2017 290

234. Seniores mangualdenses visitaram o Santuário de Fátima, Magazine Serrano Online, 18-07-2017 292

235. Atividades lúdicas e pedagógicas este verão em Mangualde, MetroNews Online, 18-07-2017 293

236. Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo, Notícias ao Minuto Online, 18-07-2017 294

237. Fogo de Mangualde mantém uma frente ativa, Notícias ao Minuto Online, 18-07-2017 295

238. Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Notícias ao Minuto Online, 18-07-2017 296

239. Mangualde. Chamas estão com evolução favorável, Observador Online, 18-07-2017 297

240. Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde, Porto Canal Online, 18-07-2017 299

241. Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, Porto Canal Online, 18-07-2017 300

242. A tarde de Alijó foi um inferno, Público, 18-07-2017 302

243. 3º ENCONTRO DE PASTORES DANIEL COUTO, Renascimento Online, 18-07-2017 305

244. MANGUALDE FASHION é oportunidade para jovens AMANTES DO MUNDO DA MODA, Renascimento
Online, 18-07-2017

306

245. AUTARQUIA LEVA SENIORES MANGUALDENSES A VISITAR O SANTUÁRIO DE FÁTIMA EM MAIS UMA
EDIÇÃO DO PROJETO ´ANDANÇAS SENIORES´, Renascimento Online, 18-07-2017

307

246. Largo da Igreja de Santiago de Cassurrães transformou-se em sala de cinema, Renascimento Online,
18-07-2017

308

247. INAUGURADA RUA DA PONTE, Renascimento Online, 18-07-2017 309

248. A NOSSA TERRA E A NOSSA GENTE, Renascimento Online, 18-07-2017 310

249. Decretado estado de emergência em Alijó, RTP Online, 18-07-2017 312

250. Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde, RTP Online, 18-07-2017 313

251. Raid Nacional de 2 CV com 2.600 quilómetros - Mangualde, Rua Direita Online, 18-07-2017 314

252. Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo, TVI 24 Online, 18-07-2017 315

#A280
#A280
#A281
#A281
#A282
#A282
#A283
#A283
#A285
#A285
#A289
#A289
#A289
#A290
#A290
#A292
#A292
#A293
#A293
#A294
#A294
#A295
#A295
#A296
#A296
#A297
#A297
#A299
#A299
#A300
#A300
#A302
#A302
#A305
#A305
#A306
#A306
#A306
#A307
#A307
#A307
#A308
#A308
#A308
#A309
#A309
#A310
#A310
#A312
#A312
#A313
#A313
#A314
#A314
#A315
#A315


253. "Não é normal em onze minutos haver três ignições", TVI 24 Online, 18-07-2017 316

254. "Dou Mais Tempo à Vida" chega ao fim com mais de 300 voluntários envolvidos, Vital Health Online, 18-
07-2017

317

255. Incêndio em Mangualde, Porto Canal - Último Jornal, 18-07-2017 318

256. Incêndio em Mangualde - imagens, CM TV - Notícias CM, 18-07-2017 319

257. Incêndio em Mangualde: João Azevedo, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18-07-2017 320

258. Incêndio em Mangualde, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18-07-2017 321

259. Incêndio em Alijó: direto, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18-07-2017 322

260. Incêndio em Mangualde: direto, RTP 3 - Bom Dia Portugal, 18-07-2017 323

261. Incêndios ativos em Portugal, RTP 3 - 3 às..., 18-07-2017 324

262. incêndio em Mangualde: António Ribeiro, RTP 3 - 3 às..., 18-07-2017 325

263. Incêndio em Mangualde - direto, RTP 3 - Jornal das 12, 18-07-2017 326

264. Incêndio em Mangualde, CM TV - CM Jornal Hora do Almoço, 18-07-2017 327

265. Incêndio em Mangualde, RTP 1 - Jornal da Tarde, 18-07-2017 328

266. Mais de 3 mil hectares de terreno ardido, Diário de Coimbra Online, 19-07-2017 329

267. Mais de 3 mil hectares de terreno ardido, Diário de Viseu, 19-07-2017 330

268. Mais de 3 mil hectares  de terreno ardido em Mangualde, Diário de Viseu Online, 19-07-2017 331

269. Central de biomassa: uma realidade em Mangualde, Dão e Demo Online, 19-07-2017 332

270. Incêndio florestal em Mangualde está em fase de resolução (c/ som), Jornal do Centro Online, 19-07-
2017

333

271. Raid 2CV Portugal 2017 iniciou em Mangualde, Magazine Serrano Online, 19-07-2017 334

272. Autarquicas 2017 - PS recandidata José Borges da Silva , em Nelas e João Azevedo em Mangualde,
Magazine Serrano Online, 19-07-2017

335

273. Espaço do Cidadão em Fornos de Maceira Dão, Rua Direita Online, 19-07-2017 336

274. Raid 2CV Portugal 2017 arrancou em Mangualde, Viseu Now Online, 19-07-2017 337

275. Incêndios em Portugal, CM TV - CM Jornal Hora do Almoço, 19-07-2017 338

276. Incêndios em Portugal, CM TV - CM Jornal Hora do Almoço, 19-07-2017 339

277. Fogos em Mangualde, CM TV - CM Jornal - 20h, 19-07-2017 340

278. Câmara de Mangualde investe 40 mil euros na reabilitação de parques infantis, Centro Notícias Online,
20-07-2017

341

#A316
#A316
#A317
#A317
#A317
#A318
#A318
#A319
#A319
#A320
#A320
#A321
#A321
#A322
#A322
#A323
#A323
#A324
#A324
#A325
#A325
#A326
#A326
#A327
#A327
#A328
#A328
#A329
#A329
#A330
#A330
#A331
#A331
#A332
#A332
#A333
#A333
#A333
#A334
#A334
#A335
#A335
#A335
#A336
#A336
#A337
#A337
#A338
#A338
#A339
#A339
#A340
#A340
#A341
#A341
#A341


279. Mangualde investe 40 mil euros em parque infantis, Diário de Viseu, 20-07-2017 342

280. Fornos de Maceira Dão vai ter Espaço do Cidadão, Diário de Viseu, 20-07-2017 343

281. Mangualde: três incêndios deflagraram em 20 minutos e consumiram três mil hectares, Jornal da Beira,
20-07-2017

344

282. Mesquitela ligada à cidade de Mangualde, Magazine Serrano Online, 20-07-2017 346

283. Mangualde vai ter central de biomassa, Notícias de Gouveia, 20-07-2017 347

284. A estação de serviço da A25 das vias romanas - SAPO Viagens, Sapo Online - Sapo Viagens Online, 20-
07-2017

348

285. MANGUALDE: Investe 40 mil euros em reabilitação, TVN TV Nelas Online, 20-07-2017 350

286. Autarca de Mangualde saca sete mil euros de subsídio, Correio da Manhã Online, 21-07-2017 351

287. «Três vulcões» não deram descanso aos bombeiros e populares, Jornal do Centro, 21-07-2017 352

288. MANGUALDE JÁ ESTÁ "EM QUARTO CRESCENTE", Rua Direita Online, 21-07-2017 353

289. Autarca de Mangualde saca sete mil euros de subsídio, Sábado Online, 21-07-2017 354

290. Mesquitela está mais perto da cidade de Mangualde, Diário de Viseu, 24-07-2017 355

291. Mangualde aposta no turismo itinerante com estação de serviço de autocaravanistas, Centro Notícias
Online, 25-07-2017

356

292. Mangualde já tem área de serviço para autocaravanas, Dão e Demo Online, 26-07-2017 357

293. Mangualde vai receber central de biomassa, Indústria e Ambiente Online, 26-07-2017 358

294. Apresentação do projeto Alto Mondego_Rede Cultural, Magazine Serrano Online, 26-07-2017 359

295. Estação de autocaravanas já em Mangualde, Magazine Serrano Online, 26-07-2017 360

296. Mangualde tem área de serviço de autocaravanismo, MetroNews Online, 26-07-2017 361

297. TURISMO: Mangualde já tem estação para autocaravanas, TVN TV Nelas Online, 26-07-2017 362

298. Incêndio em Mangualde, Renascença - Notícias, 26-07-2017 363

299. Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas habitações, Diário de Notícias
Online, 27-07-2017

364

300. Incêndios: Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas habitações, Diário de
Notícias Online, 27-07-2017

365

301. Alto Mondego_Rede Cultural, Diário de Viseu, 27-07-2017 366

302. Cristiano Pereira recebido em Mangualde e Nelas, Diário de Viseu, 27-07-2017 367

303. Presidente de Mangualde pede que população se mantenha alerta devido a fogo (em atualização), Jornal
do Centro Online, 27-07-2017

368

#A342
#A342
#A343
#A343
#A344
#A344
#A344
#A346
#A346
#A347
#A347
#A348
#A348
#A348
#A350
#A350
#A351
#A351
#A352
#A352
#A353
#A353
#A354
#A354
#A355
#A355
#A356
#A356
#A356
#A357
#A357
#A358
#A358
#A359
#A359
#A360
#A360
#A361
#A361
#A362
#A362
#A363
#A363
#A364
#A364
#A364
#A365
#A365
#A365
#A366
#A366
#A367
#A367
#A368
#A368
#A368


304. Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas habitações, Notícias ao Minuto
Online, 27-07-2017

369

305. Empresa intermunicipal poderá ser solução para a Barragem da Maeira, Notícias de Vouzela, 27-07-
2017

370

306. Incêndio em Mangualde, Porto Canal - Último Jornal, 27-07-2017 371

307. Incêndio florestal em Mangualde, TVI 24 - 25ª Hora, 27-07-2017 372

308. Autarca de Mangualde preocupado, TVI 24 - 25ª Hora, 27-07-2017 373

309. Incêndio em Mangualde - direto, CM TV - CM Jornal - 20h, 27-07-2017 374

310. Incêndio em Mangualde, SIC Notícias - Edição da Noite, 27-07-2017 375

311. Incêndio reativou e chamas estão a ser levadas para área já queimada, Bola Online (A), 28-07-2017 376

312. Projeto "Alto Mondelo Rede Cultural" apresentado na FLL, Centro Notícias Online, 28-07-2017 377

313. Presidente da Câmara de Mangualde diz que fogos são como o terrorismo, Centro TV - Centro TV
Online, 28-07-2017

378

314. O leitor, a notícia e a resposta, Correio da Manhã, 28-07-2017 379

315. Incêndio em Mangualde reativou, Correio da Manhã Online, 28-07-2017 380

316. Mais de 3400 bombeiros no combate aos fogos, Diário de Notícias, 28-07-2017 381

317. Incêndios: Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca, Diário de Notícias
Online, 28-07-2017

382

318. Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado, Diário de Notícias Online, 28-
07-2017

383

319. Autarca de Mangualde preocupado com os fogos, Diário de Viseu, 28-07-2017 384

320. Hoje, Diário de Viseu, 28-07-2017 385

321. Autarca de Mangualde preocupado com os fogos, Diário de Viseu Online, 28-07-2017 386

322. IV Encontro Gastronómico de Abrunhosa-a-Velha promove sabores tradicionais da região, Gazeta Rural
Online, 28-07-2017

387

323. Incêndios: Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca, Jogo Online (O), 28-07-
2017

388

324. Incêndios: Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado, Jogo Online (O),
28-07-2017

389

325. Nisa é foco de preocupação no meio do alívio, Jornal de Notícias, 28-07-2017 390

326. Fogo de Mangualde reativou e tem três frentes ativas, Jornal de Notícias Online, 28-07-2017 391

327. Combate ao fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente, Notícias ao Minuto Online, 28-07-2017 392

#A369
#A369
#A369
#A370
#A370
#A370
#A371
#A371
#A372
#A372
#A373
#A373
#A374
#A374
#A375
#A375
#A376
#A376
#A377
#A377
#A378
#A378
#A378
#A379
#A379
#A380
#A380
#A381
#A381
#A382
#A382
#A382
#A383
#A383
#A383
#A384
#A384
#A385
#A385
#A386
#A386
#A387
#A387
#A387
#A388
#A388
#A388
#A389
#A389
#A389
#A390
#A390
#A391
#A391
#A392
#A392


328. Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para área queimada, Notícias ao Minuto
Online, 28-07-2017

393

329. Fogo de Mangualde reactivou, chamas estão a ser levadas para queimado, Público Online, 28-07-2017 394

330. Combate aos fogos de Mangualde a evoluir favoravelmente, Renascença Online, 28-07-2017 395

331. Autarca de Mangualde apela à população que esteja vigilante, RTP Online, 28-07-2017 396

332. V Encontro Gastronómico de Abrunhosa-a-Velha promove sabores tradicionais da região, Rua Direita
Online, 28-07-2017

397

333. MANGUALDE já tem Estação de Serviço de Autocaravanas, Rua Direita Online, 28-07-2017 398

334. Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado, Sapo Online - Sapo 24 Online,
28-07-2017

399

335. Incêndio de Mangualde reacendeu-se ao final da tarde, Sábado Online, 28-07-2017 400

336. Fogo de Mangualde reativou e tem três frentes ativas, TVI 24 Online, 28-07-2017 401

337. Incêndios em Portugal, Porto Canal - Último Jornal, 28-07-2017 402

338. Incêndio em Mangualde, SIC - Primeiro Jornal, 28-07-2017 403

339. Incêndio em Mangualde, RTP 1 - Jornal da Tarde, 28-07-2017 404

340. Incêndio em Mangualde - Direto, CM TV - CM Jornal - 20h, 28-07-2017 405

341. Mangualde a arder, CM TV - CM Jornal - 20h, 28-07-2017 406

342. Mapa dos incêndios portugueses, Antena 1 - Notícias, 28-07-2017 407

343. Incêndios em Portugal, Renascença - Notícias, 28-07-2017 408

344. Incêndio em Mangualde, RTP 3 - 3 às..., 28-07-2017 409

345. Incêndio em Mangualde começa a ceder aos meios, Correio da Manhã Online, 29-07-2017 410

346. Linha ferroviária da Beira Baixa esteve cortada devido às chamas, Diário de Coimbra, 29-07-2017 411

347. Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca - Impala, Impala Online, 29-07-
2017

412

348. Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado - Impala, Impala Online, 29-
07-2017

413

349. Autarca de Mangualde compara incêndios a terrorismo, Renascença Online, 29-07-2017 414

350. NOVA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL EM MANGUALDE, Rua Direita Online, 29-07-2017 415

351. Combate ao fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente, SIC Notícias Online, 29-07-2017 416

352. Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente, SIC Notícias Online, 29-07-2017 417

353. MANGUALDE: Celebrou dia dos avós, TVN TV Nelas Online, 29-07-2017 418

#A393
#A393
#A393
#A394
#A394
#A395
#A395
#A396
#A396
#A397
#A397
#A397
#A398
#A398
#A399
#A399
#A399
#A400
#A400
#A401
#A401
#A402
#A402
#A403
#A403
#A404
#A404
#A405
#A405
#A406
#A406
#A407
#A407
#A408
#A408
#A409
#A409
#A410
#A410
#A411
#A411
#A412
#A412
#A412
#A413
#A413
#A413
#A414
#A414
#A415
#A415
#A416
#A416
#A417
#A417
#A418
#A418


354. 4 milhões de euros para a criação do polo empresarial de Fagilde, Dão e Demo Online, 30-07-2017 419

355. Mangualde. Autarquia investe 4 milhões no polo industrial de Fagilde,Encontro Gastronómico em
Abrunhosa a Velha e celebração do Dia dos Avós, Centro Notícias Online, 31-07-2017

420

356. Chef João Lage ensinou cozinha internacional em Mangualde, Gazeta Rural Online, 31-07-2017 422

357. Mangualde assinalou o Dia dos Avós com "Arraial Sénior", MetroNews Online, 31-07-2017 423

358. A RTP na era do preto e branco em Mangualde, MetroNews Online, 31-07-2017 424

359. Mangualde - A RTP na Era do Preto em Branco, Rua Direita Online, 31-07-2017 425

360. CHEFE JOÃO LAGE ENSINOU COZINHA INTERNACIONAL EM MANGUALDE, Rua Direita Online, 31-07-
2017

426

#A419
#A419
#A420
#A420
#A420
#A422
#A422
#A423
#A423
#A424
#A424
#A425
#A425
#A426
#A426
#A426


A1

  Tiragem: 10000

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 18,30 x 22,96 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 70266985 01-04-2017 | Passageiros & Mobilidades

Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões

Mobilidade e transportes  
em Viseu Dão Lafões

Este Plano será, também, a base de traba-
lho para a CIM Viseu Dão Lafões se cons-
tituir como Autoridade de Transportes à 
escala de NUTS III.
Foi adotada uma abordagem abrangente e 
multimodal à escala intermunicipal, tendo 
presente a interdependência entre o siste-
ma territorial e os sistemas com que este 
se relaciona, do funcionamento dos vários 
modos de transporte e a sua interação com 
o ordenamento do território, as suas impli-
cações na qualidade do meio ambiente e 
na vivência do espaço público por parte de 
todos os cidadãos. 

Nuno Martinho     Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões

A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL Viseu Dão 
Lafões (CIM Viseu Dão Lafões) e os seus mu-
nicípios associados têm vindo a desenvolver, 
nos últimos anos, uma estratégia territorial 
para a área da Mobilidade. A otimização 
do sistema de transportes, a diminuição da 
dependência do transporte individual, o au-
mento da eficiência de todo o sistema e, 
consequentemente, a redução dos níveis de 
emissões de CO2 são as metas fixadas por 
esta estratégia.

O Plano Intermunicipal de Mobilidade e Trans-
portes da Região Viseu Dão Lafões (PIMT) é 
um exemplo desta estratégia, constituindo-
-se como um documento de referência para 
as decisões a tomar pelos 14 municípios, no 
âmbito das suas competências reguladoras e 
operacionais em relação aos transportes, mo-
bilidade, sustentabilidade e acessibilidades.
O PIMT Viseu Dão Lafões está enquadrado 
nas orientações nacionais, nomeadamente 
no “Pacote da Mobilidade” e nas “Diretrizes 
Nacionais para a Mobilidade”, e internacio-
nais no domínio da mobilidade, transportes e 
eficiência energética.
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O PIMT desenvolveu-se em 4 fases, ao longo 
de 16 meses.
A Fase 1 correspondeu à caracterização e 
diagnóstico da situação atual, a Fase 2 focou-
-se no desenho do conceito estratégico e na 
construção de cenários, tendo sido na Fase 
3 definidas linhas de atuação materializadas 
em propostas que foram compiladas na Fase 
4 em planos de ação temáticos contendo 
informação relevante para os processos de 
tomada de decisão dos municípios e da Co-
munidade Intermunicipal.
A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão La-
fões detém, assim, um instrumento de Planea-
mento e Gestão do Sistema de Transportes 
materializado no PIMT, um documento estraté-
gico com fortes bases operacionais que servirá 
como ferramenta de ação, de sensibilização da 
população e dos stakeholders, de articulação 
entre os diferentes modos de transporte e a 
eficiência crescente dos modos de transporte 
alternativos numa lógica de descarbonização 
progressiva da mobilidade da região.

Pela primeira vez, temos uma visão integra-
da, inclusiva e global, da mobilidade no nos-
so território. Uma visão que aborda todas as 
componentes da mobilidade, que as avalia, 
que mede as suas potencialidades e as suas 
insuficiências e, mais importante, que apon-
ta caminhos para a resolução de muitos dos 
atuais problemas de mobilidade sentidos pe-
las nossas populações.
É um documento que consideramos estraté-
gico para competitividade do nosso território 
e para sua coesão económica e social e que, 
em bom tempo, a Comunidade Intermunici-
pal Viseu Dão Lafões decidiu elaborá-lo.
Este Plano será o instrumento orientador para 
a implementação, de uma forma racional e 
eficaz, de um sistema integrado de mobilida-
de, com o mínimo custo de investimento e 
de exploração possível, e que leve a uma di-
minuição do uso do transporte individual (TI), 
garantindo, simultaneamente, a adequada 
mobilidade das populações, a equidade so-
cial, a qualidade de vida urbana.
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Com a entrada em vigor do novo Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de 
Passageiros (RJSPTP), a CIM Viseu Dão Lafões, 
além de assumir as suas próprias competên-
cias, decorrentes deste regime, viu serem-lhe 
delegadas as competências dos seus municí-
pios associados em matéria de transporte pú-
blico de passageiros.
De forma a responder a este novo desafio, a 
CIM Viseu Dão Lafões constituiu uma equipa 
de projeto na CIM e uma equipa de trabalho 
nos municípios, formada por elementos téc-
nicos e políticos, que levou a cabo o levan-
tamento do “estado da arte” do transporte 
público rodoviário da região. Neste proces-
so, cedo se percebeu a importância dos 
principais players do setor, pelo que foram 
convidados a associar-se a este trabalho, os 
operadores de transporte e o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, convite esse 
que todos aceitaram.
Neste momento, e tendo em vista um hori-
zonte compatível com os prazos estabeleci-
dos pelo Regime Jurídico do Serviço Público 
de Transportes de Passageiros, a CIM Viseu 
Dão Lafões já se encontra a trabalhar na de-
finição da rede e na consequente conceção 
do caderno de encargos, de forma a poder 
lançar o Concurso Público Internacional de 
concessão o mais rapidamente possível.
Gostava também de referir o projeto Piloto 
do Centro de Competências de Gestão de 
Vias Viseu Dão Lafões que é outro bom exem-
plo do trabalho intermunicipal no domínio da 
mobilidade e das infraestruturas. Desenvol-
vido, em parceria com a empresa Infraestru-
turas de Portugal, SA, este projeto promete 

revolucionar os mecanismos de diagnóstico e 
monitorização da estrutura viária dos nossos 
municípios, permitindo um melhor planea-
mento e priorização das intervenções.
Pretende-se, por isso, dotar as equipas dos 
vários municípios, que constituem a CIM Vi-
seu Dão Lafões, de conhecimentos teóricos, 
mas acima de tudo práticos, capazes de lhes 
permitir garantir um melhor planeamento de 
investimentos necessários, atuando-se me-
lhor na vertente preventiva e corretiva nos 
pavimentos rodoviários municipais.
A proposta de valor enquadra-se em duas 
grandes vertentes: ao desenho da plataforma 
de gestão, incluindo a interligação com a pla-
taforma do Sistema de Informação Geográfi-
ca da IP, SA, como a de dotar de informação 
e formação técnica as equipas municipais, de 
como inspecionar as vias através de índices de 
desempenho.
Os conhecimentos permitirão garantir ativi-
dades de rotina operacional do dia a dia das 
equipas, bem como, atividades estratégicas 
capazes de evitar uma atuação constante sem 
planeamento, garantindo um suporte técnico 
das decisões dos gestores municipais para a 
realização de melhorias nas infraestruturas 
rodoviárias. 
Em suma, este é um projeto que permitirá 
definir um rumo e uma estratégia aos vários 
municípios, tendo em conta que lhes permi-
te compreender até onde e como poderão ir. 
Cada vez mais os orçamentos são limitados, 
pelo que garantir a eficiência de processos 
é essencial, de forma a evitar investimentos 
desnecessários antecipadamente, em parti-
cular o de evitar investimentos para interven-

ções de grande dimensão, quando através 
de ações preventivas se consegue estender o 
ciclo de vida dos pavimentos.
Mas a Comunidade Intermunicipal, e os seus 
municípios associados, também têm bons 
exemplos no âmbito da mobilidade suave, 
como é o caso da Ecopista do Dão, assim 
como, muitas intervenções e projetos que es-
tão programadas pelos municípios no âmbito 
dos PEDUS e das ARU’s.
A bicicleta, assume hoje, uma presença cen-
tral e incontornável no planeamento urbano 
das nossas cidades e vilas com reflexos evi-
dentes de novas formas de mobilidade ur-
bana. A valorização dos recursos naturais e 
patrimoniais, através de percursos cicláveis, 
tem sido uma aposta desta Comunidade In-
termunicipal.
Deixem-me referir, também, o projeto pilo-
to E3DL, realizada em 2012, conjuntamente 
com os municípios de Viseu, Tondela e Man-
gualde, e que permitiu lançar as bases para a 
criação de uma rede de pontos de abasteci-
mento elétrico no território intermunicipal, e 
que todos nós queremos ver ampliada, com 
o objetivo de melhorar a qualidade do am-
biente nos centros urbanos e a eficiência do 
sistema de transporte.
Torna-se, urgente, reforçar a capacitação das 
autoridades de transportes e de todas as suas 
equipas técnicas e, por outro lado, ajustar os 
mecanismos de financiamento do Portugal 
2020 a estas novas realidades e desafios.
A mobilidade é hoje uma exigência da vida 
moderna, pois cada vez mais a nossa vida é 
global. Por isso, acompanhar e poder intervir 
nas questões da mobilidade, apresentando 
soluções próprias ou em rede com os nossos 
parceiros, e que sejam inovadoras e inte-
gradas, será, sempre, uma responsabilidade 
desta Comunidade Intermunicipal e dos seus 
autarcas mas, para isso, é necessário dispor, 
também, de mecanismos de financiamento 
comunitário mais dirigidos.
Paralelamente a todos estes processos, a 
CIM Viseu Dão Lafões irá constituir o seu 
Observatório da Mobilidade, que centrará o 
acompanhamento e gestão de toda a temá-
tica da mobilidade e transportes. Este obser-
vatório será um importante instrumento de 
apoio à decisão para a orientação, avaliação 
e implementação das soluções de mobilida-
de, ou seja, será uma parte essencial do mo-
delo de governança a implementar pela CIM 
Viseu Dão Lafões, em matéria de mobilidade 
e transportes.
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Investimento de quase 8 milhões de euros vai permitir melhorar 
o tratamento de águas residuais e resíduos em Mangualde

Ao longo dos próximos dois 
anos e meio, o município de 
Mangualde vai receber um 
investimento de 7.804.628 
euros (6.667.684 provenientes 
de financiamento comunitário e 
1.136.944 do município e outras 
entidades) para melhorar 
o tratamento de águas 
residuais, o abastecimento 
de água e o tratamento 
de resíduos urbanos. A 
cerimónia de apresentação 
dos investimentos financiados 
pelo POVT e POSEUR, presidida 
pelo autarca de Mangualde, 
João Azevedo, teve lugar a 5 de 
junho, e contou com a presença 
do Secretário de Estado do 
Ambiente, Carlos Martins.

contentorização vai ser ampliada e moderni-
zada, estando também prevista a melhoria da 
eficiência da triagem, através de contentores 
e ecopontos enterrados. Neste momento, o 
concelho dispõe de 1270 contentores de indi-
ferenciados, estando 174 localizados na zona 
de intervenção, onde existem também 29 eco-
pontos. Após a intervenção, passará a haver 
30 ecopontos subterrâneos e 40 contentores 
de indiferenciados também subterrâneos, 
no sentido de se formar uma “ilha ecológica”, 
composta por contentor + ecoponto.
O investimento no tratamento de resíduos 
ascende a 670.008,83 euros, sendo 569.507,51 
euros provenientes de fundos comunitários e 
100.501,32 euros da Associação dos Municí-
pios da Região do Planalto Beirão.

Estão previstas intervenções em 10 ETAR do 
concelho, que abrangem sete freguesias. As 
intervenções centram-se na desativação de 
antigas fossas séticas coletivas que servem 
atualmente alguns dos aglomerados do con-
celho, substituindo-as por ecotanques, ou seja, 
pequenas estações compactas, que assegu-
ram um tratamento biológico por processo de 
lamas ativadas em arejamento prolongado. A 
ETAR Sul, em Cubos, vai ser remodelada e am-
pliada para receber o efluente produzido pelo 
aglomerado da Mesquitela. 
É para as ETAR que vai, aliás, a maior fatia de 
financiamento. Segundo informações presta-
das pelo município à Indústria e Ambiente, o fi-
nanciamento comunitário neste setor cifra-se 
em 4.929.121 euros, com 830.139,16 euros de 
investimento municipal.
No que respeita ao abastecimento de água, 
o município apresentou candidaturas ao PO-
SEUR que visam otimizar o sistema de abaste-
cimento, bem como alargar e requalificar zonas 
com problemas de ruturas em permanência.
Na rede de abastecimento de água, incluindo 
a elaboração de cadastro de infraestruturas 
existentes, foram investidos 1.166.406,81 eu-
ros, sendo 991.445,78 euros resultantes de 
financiamento comunitário e o restante pro-
veniente do município.
No capítulo dos resíduos urbanos, a rede de 
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CONGRESSO NACIONAL DA ECONOMIA SOCIAL 2017 
TEVE LUGAR EM MANGUALDE 
Mangualde foi na passada sexta-feira, 2 de junho, 
palco do debate sobre "Novos conceitos, modelos de 
organização e de governança". A temática esteve em 
análise no Congresso Nacional da Economia Social 
2017 que decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. A iniciativa foi promovida pelo Conselho 
Nacional para a Economia Social e contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Caixa 
de Crédito Agrícola. 
O encontro teve a participação de figuras relevantes 
para o setor da Economia Social, que abordaram e 
debateram o tema em foco, no formato de conferên-
cias e mesas redondas. 
Na abertura esteve presente João Azevedo, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Mangualde, que 
agradeceu reconhecidamente por Mangualde ter sido 
o palco escolhido para este congresso e Eduardo 
Graça, Presidente da Cooperativa António Sérgio para 
a Economia Social, que começou por agradecer a 
presença de todos os que se inscreveram para parti-
cipar, dando conta dos locais de realização de futuras 
sessões. Eduardo Graça mostrou ainda um diapositivo 
com dados estatísticos da conta satélite do setor so-
cial e salientou a importância da declaração de Madrid 
no apoio e desenvolvimento dos países da europa 
nesta área. 
Seguiu-se a conferência "Saúde e Economia Social",  

com dois oradores, Jorge Coelho e Maria de Belém, 
membros da Comissão de Honra do Congresso. 
O mangualdense Jorge Coelho, fez uma breve apre-
sentação de Maria de Belém e agradeceu a escolha 
de Mangualde, um concelho onde se regista uma taxa 
de desemprego de 5%, para a realização deste con-
gresso. Salientou ainda as estruturas e trabalho que 
tem sido desenvolvido para que as pessoas possam 
viver com dignidade. 
Maria de Belém, após os agradecimentos iniciais, 
começou por referir a importância que estes congres-
sos representam e a necessidade de se valorizar a 
área do pilar Europeu dos direitos sociais. Mostrou a 
importância da economia social como importante ins-
trumento de desenvolvimento, bem como a ajuda na 
produção de um funcionamento equilibrado. 
Antes de terminar a sua intervenção salientou ainda a 
importância das misericórdias e a necessidade de dar 
dignidade às pessoas através da criação de associa-
ções/instituições que vão de encontro a necessidades 
básicas. Como exemplo referiu a associação ABEM, 
que é uma rede solidária de medicamentos, que neste 
ano de 2017 tem 5000 beneficiários, mas espera em 
2018 abranger 25000. 
A finalizar os trabalhos da manhã, teve ainda lugar 
o Painel "A Economia Social e Solidária—novos con-
ceitos, origens e designações no debate nacional e  

europeu", que contou com os contributos de Henrique 
Rodrigues— assessor da CNIS, João Salazar Leite, 
membro da Comissão de Honra do Congresso, Jorge 
de Sá, Presidente do CIRIEC Portugal, Rogério Roque 
Amaro, Professor do ISCTE -IUL, com a moderação 
a cargo de Sílvia Ferreira, Professora da FEUC, tendo 
decorrido um espaço para posterior debate com o 
público presente na sessão. 
O período da tarde iniciou com uma mesa redonda 
subordinada ao tema "Economia social e desenvol-
vimento socioeconómico — atualidade e mudança", 
com Maria do Carmo Bica, representante do Bloco de 
Esquerda, Marisabel Moutela, deputada do PS, Filipe 
Anacoreta Correia, deputado do CDS-PP, Ricardo 
Oliveira— Membro do Comité Central do PCP, com a 
moderação a cargo de João Dias, Presidente-Adjunto 
da CNIS. 
Após um espaço para debate, seguiu-se o Painel, su-
bordinado ao tema "Economia Social, novos modelos 
de organização, governança e financiamento", mode-
rado por Clementina Henriques, Conselheira Nacional 
da CPCCRD, e com os contributos de Filipe Almeida, 
Presidente da Portugal Inovação Social, José Alberto 
Pitacas, Vice-Presidente cio CIRIEC Portugal, Licínio 
Pina, Presidente do CAE da CCCAM, e ainda Susana 
Ramos, Coordenadora Nacional dos EEA Grants. 
Francisco Silva, Presidente da Comissão Organizadora 
do Congresso Debate, assinalou o encerramento da 
iniciativa. 
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FESTA DA SW DOS VERDES EM ABRUNHOSA-A- 
VELHA 
No passado Domingo dia 4 de junho realizou-se mais 
uma festa da Sra. Dos Verdes em Abrunhosa-a-Velha. 
Trata-se de uma festa já muito antiga e que visa a 
bênção dos campos para que as pragas não destruam 
as colheitas.A procissão começou às 10 horas 
junto à igreja Matriz de S.ta Cecília acompanhada 
pela Banda "Associação Humanitária e Cultural de 
Abrunhosa-a-Velha", os andores da Nossa Senhora 
de Fátima e o do Sagrado Coração de Jesus que 
foram transportados por dois tratores, populares e a 
Irmandade da Sra. Dos Verdes. 
Chegados à Ermida da Sra. Dos Verdes, a romaria deu 
três voltas à volta da capela e por volta das 11 horas 
celebrou-se a Missa Campal presidida pelo Sr. Padre 
Cunha e com participação de alguns elementos da 
Banda e do grupo coral. 
Como tem sido hábito, esteve presente o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, o 
Dr. João Azevedo, e o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Abrunhosa-a-Velha o Sr. Eduardo 
Albuquerque. 
Após as cerimónias, as pessoas aproveitam para 
conviver e almoçar nas barracas de comes e bebes 
que estavam na feira ou comer o tão comum "farnel". 
Por volta das 15 horas realizou-se um concerto pela 
da Banda. 
Também estiveram presentes cavaleiros que 
permitiram que as crianças ou quem quisesse 
montasse a cavalo como forma de diversão. 
Trata-se da realização de uma tradição à qual as 
pessoas aderem, e bem, para que se mantenha viva e 
que corra da melhor forma. Obrigada a todos. 

Dra Isaura Amaral 
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DIA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS ARQUIVOS E 
DOS FORAIS OUTORGADOS AO CONCELHO 
APRESENTADOS EM MANGUALDE 
De forma a assinalar o Dia Internacional dos Arquivos, 
a Câmara Municipal de Mangualde promoveu, na 
passada sexta-feira, dia 9 de junho, no Cl DEM, a 
apresentação da evolução histórica dos arquivos 
e dos forais outorgados ao concelho de Zurara 
e Tavares. A ação de promoção e divulgação do 
património documental, realizou-se em parceria com a 
"Reconstruir": Equipa Multidisciplinar do Rendimento 
Social de Inserção, do Centro Social e Cultural da 
Paróquia de Mangualde. 
Na sessão, o arquivista Nuno Ribeiro explicou a  

evolução histórica dos arquivos através dos tempos, 
os seus altos e baixos e a larga caminhada para a sua 
afirmação. Afirmando que o município de Mangualde 
já está em condições de disponibilizar para consulta 
o espólio histórico que suporta a identidade do 
Concelho. Paralelamente, decorreu uma apresentação 
sobre os Forais outorgados por Dom Manuel ao 
concelho de Azurara e ao concelho de Tavares, 
orientada por António Tavares, do Gabinete de Gestão 
e Programação do Património e Cultura da autarquia 
mangualdense. O mesmo salientou a importância 
da salvaguarda e difusão do património documental 
existente, no sentido de permitir a todos os públicos 
(re)conhecer e, assim, valorizar a História Local, 
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MANGUALDE ARRANCA COM CONSTRUÇÃO DA 
ETAR POENTE 
No passado dia 4 de junho, Mangualde acolheu a visita 
do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, 
que marcou presença no lançamento da 1 a Pedra da 
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) 
Poente de Mangualde e Emissário que decorreu pelas 
17h00. O concelho de Mangualde vai dispor, assim, de 
uma nova ETAR, que representa um investimento de três 
milhões de euros e irá localizar-se a oeste da povoação 
de Tabosa, na freguesia de Fornos de Maceira Dão. 
As intervenções previstas consistem na construção de 
um emissário gravítico com cerca de 3,7 quilómetros 
e uma estação de tratamento de água residual 
dimensionada para tratar, em ano horizonte de projeto, 
uma população total equivalente a 12.200 habitantes. 
Atualmente, o efluente residual produzido por grande 
parte da população de Mangualde é transportado 
para a ETAR da Lavandeira, situada a norte da cidade, 
junto à Estrada Nacional 234. Conhecida como Lagoa 
da Lavandeira, esta infraestrutura foi dimensionada 
para uma população de 500 habitantes e entrou 
em funcionamento no início dos anos 1980. A linha 
processual de tratamento inclui um sistema por 
lagunagem, numa sequência de lagoas facultativas e 
lagoas de maturação, estimando-se que, atualmente, 
receba o efluente produzido por cerca de três mil 
habitantes. 
Numa outra bacia, as povoações de Roda, Canedo do 
Chão, Canedo do Mato e São Cosmado são servidas 
pela ETAR de Roda, que é constituída por uma fossa 
sética situada a sudoeste da povoação da Roda, junto 
à ribeira dos Frades. A construção da nova ETAR 
pretende-se desativar as existentes de Lavandeira e 
Roda. 
Para além do efluente urbano gerado nas povoações 
de São Cosmado, Canedo do Chão, Canedo do Mato, 
Roda, Tabosa e parte de Mangualde, a ETAR Poente de 
Mangualde destina-se, igualmente, a tratar o efluente 
produzido na Zona Industrial do Salgueiro, bem como o 
conteúdo de fossas séticas existentes no concelho. 

PROJETO PREVÊ UM TRATAMENTO BIOLÓGICO 
O projeto prevê um tratamento biológico por lamas 
ativadas em regime de arejamento prolongado, com 
remoção de azoto e fósforo, e contempla a reutilização 
de parte do efluente tratado em usos compatíveis, 
nomeadamente na lavagem de equipamentos e  

arruamentos, bem como na rega dos espaços verdes, 
como forma de racionalizar o consumo de água. 
Uma das preocupações tidas foi atenuar a presença da 
nova ETAR na paisagem, estando prevista a plantação 
de uma cortina arbórea ao longo de todo o perímetro da 
estação que crie uma barreira visual contínua e limite o 
impacto visual. 
A empreitada integra também a reposição de pavimentos 
no interior de Tabosa e na Roda, o calcetamento da 
Rua das Mimosas (Tabosa), a pavimentação do caminho 
municipal 1444 e a construção de uma rotunda na 
Estrada Nacional 16. 

/MI M 

8 MILHOES DE EUROS SERAO 
APLICADOS NO TRATAMENTO DE 
ÁGUAS RESIDUAIS, NA MELHORIA 
DO ABASTECIMENTO DE AGUA, EM 
VÁRIOS PONTOS DO CONCELHO, 
E NO TRATAMENTO DE RESIDUOS 
URBANOS 
De forma a resolver os problemas ambientais do 
concelho, o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, anunciou no passado dia 
5 de junho, o investimento de 8 milhões de euros que 
serão aplicados em Mangualde, nos próximos dois 
anos e meio, nos sistemas de tratamento de águas 
residuais, na melhoria no abastecimento de água, em 
vários pontos do concelho, e no tratamento de resíduos 
urbanos. A cerimónia de apresentação dos investimentos 
financiados pelo POVT e POSEUR realizou-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal e contou com a presença do 
Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins. 
No dia em que se comemorava o Dia do Ambiente, a 
Enga Natércia, apresentou detalhadamente os projetos 
que a autarquia pretende levar a cabo na área do 
ambiente, nos próximos dois anos e meio. 
Segundo João Azevedo, Presidente da Câmara de 
Mangualde, "o município apresentou outras candidaturas 
ao POSEUR para melhorar o abastecimento de água, de 
forma a otimizar o sistema de abastecimento e alargar e 
requalificar zonas que estão com problemas de ruturas 
em permanência". Acrescentando, "priorizámos as mais  

preocupantes e é nessas que vamos intervir primeiro". 
Do plano estão previstas intervenções em 10 ETAR's do 
concelho, que abrangem sete freguesias, no valor total 
de 1,7 milhões de euros. A ETAR Sul, em Cubos, também 
será contemplada nesta revolução ambiental, estando o 
projeto a ser ultimado para ir a concurso. O investimento 
é superior a 1 milhão de euros e, à semelhança de todos 
os outros, tem financiamento comunitário. A ETAR será 
remodelada e ampliada e serão desativadas três fossas 
séticas em Mesquitela. Relativamente à problemática dos 
resíduos urbanos, será ampliada e modernizada a rede 
de contentorização e melhorada a eficiência da triagem, 
através de contentores e ecopontos enterrados. João 
Azevedo considera "uma intervenção fundamental, que 
qualifica a cidade, o território, melhora o concelho em 
termos visuais, de ambiente e de cheiros". Este projeto 
resulta de uma candidatura apresentada pela Associação 
de Municípios do Planalto Beirão. 
Após a intervenção do Presidente da Câmara, usou 
da palavra o secretário de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, que começou por elogiar o trabalho 
que tem vindo a ser realizado pelo SEPNA da G NR. 
Seguidamente congratulou Mangualde, uma vez que 
"dos 308 municípios portugueses, Mangualde é o que 
tem um dos maiores investimentos na área ambiental já 
aprovado. E se não tiver o maior valor a nível nacional, 
tem o maior valor per capita, porque 8 milhões dá 
mais ou menos 400 euros por habitante". Todo este 
investimento vai mudar por completo o panorama 
ambiental no Município. 
Carlos Martins, salientou ainda, outras alterações que 
se esperam a nível ambiental e que serão visíveis a 
nível do país, como as viaturas elétricas para os serviços 
municipais. Referindo que também a Cl M se candidatou 
e dessa candidatura faz parte o município de Mangualde. 
Também o aproveitamento da energia solar terá uma 
maior dimensão brevemente, para isso, irão estar 
disponíveis subsídios/incentivos para que o cidadão 
possa optar pela colocação de painéis solares, 
aproveitando-se assim as muitas horas de sol que 
Portugal tem. 
Ainda a nível do investimento na colocação de painéis 
solares, o Secretário de Estado do Ambiente salientou 
a possibilidade de em vários entidades/instituições, ser 
possível fazer dois trabalhos de uma só vez, ou seja, 
retirar as placas de amianto e colocar painéis solares. 
A finalizar Carlos Martins, salientou tudo quanto o país 
tem feito de bom na área do ambiente, por forma a 
melhorar as condições de vida das populações. 
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DUAS CENTENAS DE 
ATLETAS NO IV TORNEIO 
INTERASSOCIAÇÕES 
No passado fim de semana, 3 e 4 de junho, duas 
centenas de atletas participaram no IV Torneio 
interassociações de futebol sub 13 e sub 14. O 
encontro, promovido pela Associação de Futebol de 
Viseu (AFV) em parceria com a Câmara Municipal 
de Mangualde, realizou-se no Estádio Municipal de 
Mangualde e no Campo Conde Anadia. Na entrega 
dos troféus marcou presença o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, Joaquim Patrício. 
A Associação de Futebol de Beja venceu o torneio 
no escalão de Sub13 e a Associação de Futebol do 
Algarve venceu no escalão de Sub1 4. Em competição 
estiveram as associações: Associação de Futebol de 
Viseu, Associação de Futebol do Algarve, Associação 
de Futebol de Beja e Associação de Futebol de 
Portalegre. As seleções distritais encontram-se este 
fim de semana em Mangualde afim de prepararem o 
importante torneio "Lopes da Silva" em sub 14. 
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CONVENÇAO AUTARQUICA DISTRITAL 
No passado dia dez de junho, dia de Portugal, o 
candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde, 
Joaquim Messias, esteve presente na Convenção 
Autárquica Distrital. 
Nesta convenção, os candidatos do Partido Social 
Democrata, às várias câmaras do distrito de Viseu, 
foram apresentados, na aula Magna do I PV, a qual 
contou com a presença do líder do partido, Dr. Pedro 
Passos Coelho. 
Nesta convenção contaram-se as intervenções de 
Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal 
de Viseu e recandidato nas próximas eleições 
autárquicas; Pedro Alves, Presidente da Comissão 
Politica Distrital do PSD de Viseu; Guilherme 
Vasconcelos Duarte, Presidente da JSD Distrital de 
Viseu; e do presidente do Partido Social Democrata, 
Pedro Passos Coelho. 
Os discursos pautaram pelas críticas ao Governo 
Socialista, com Pedro Passos Coelho, a condenar a 
atuação do executivo em várias matérias. 
O candidato à Camara Municipal de Mangualde 
contou, nesta noite, com o apoio da Comissão Política 
PSD de Mangualde, e do candidato à União de 
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, 
Luís Filipe Campos. 

FAZER BEM, FAZER DIFERENTE 
O conceito, "fazer bem, fazer diferente", nada tem a 
ver com o facto de que tudo o que se fez, na cidade e 
no concelho, tenha sido mal feito, ou, que tudo o que  

não se fez deveria ter sido feito. 
Este conceito vai muito além, foca-se essencialmente 
nas prioridades e nas atitudes. Prioridades a pensar 
nas pessoas e atitudes a pensar na igualdade, na 
proximidade e no bem comum, em prol de todos e não 
de alguns. 
Pensar nas pessoas é, antes de tudo, ser coerente! 
É cumprir com a palavra dada e não apregoar o que 
não se pensa fazer ou camuflar as realidades mais 
incómodas. 
Pensar nas pessoas, antes de tudo, é proporcionar 
condições para que possam exprimir-se, transmitir as 
suas necessidades, expor as suas críticas e acolher as 
suas sugestões! 
Fazer bem, fazer diferente é ter capacidade para 
implementar uma atitude única para todos os 
mangualdenses, sem exceção, é cultivar a diversidade 
de opiniões, saber escutar, bem como, preservar, 
cuidar e respeitar as infraestruturas existentes. 
Deixar ao abandono infraestruturas que noutros 
tempos foram construídas para os Mangualdenses é 
desprezar as pessoas que usufruíam das mesmas. 
Falar de futuro é garantir a sustentabilidade, tratando 
do que alguns chamam pequenos pormenores, 
transformando-os em grandes resultados de usufruto 
para todos! 
E é tão fácil fazer bem às pessoas e fazer diferente 
nas atitudes. 

O Candidato, 
Joaquim Messias 
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CRIANÇAS PASSAM NOITE ENTRE OS LIVROS 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 
Mangualde promoveu mais uma edição do «Dormir com Livros». Assim, a Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves recebeu, na noite de 3 para 4 de junho, 25 crianças e respetivos pais, que parti-
ciparam em atividades relacionadas com a leitura, e depois passaram a noite entre as estantes da 
biblioteca, convivendo com os livros de uma forma original. 
Com intuito fomentar o gosto pela literatura, a Câmara Municipal de Mangualde proporcionou às 
crianças inscritas nesta atividade uma noite divertida e diferente. A Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, que comemora este ano o seu 20° aniversário, organiza esta iniciativa há já 11 anos, 
para promover a leitura junto das crianças e das famílias. 
A noite de sábado começou com a leitura do livro "O Elefante Tó Zé", de Susana Martins, um conto 
que aborda a temática clo diálogo, da amizade e da aceitação da diferença. Seguiu-se o espetáculo 
"Cantos & Contos", dinamizado pela dupla Dennis Xavier e Sofia Moura, que dramatizaram vários 
contos e envolveram os presentes com a magia das palavras e da música. 
Após uma ceia partilhada, cada criança leu o seu livro favorito. A noite terminou com todos em pija-
ma e aconchegados em sacos-cama, onde dormiram rodeados de livros, que sem dúvida estimula-
ram sonhos cheios de imaginação, aventura e fantasia. 
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A ILHA DO PRÍNCIPE EM PARCERIA COM A COOPBEI 
A COOPBEI — Cooperativa Agrícola e Apícola das 
Beiras, CRL, com sede em Mangualde, acabou 
de receber uma delegação governamental da Ilha 
do Príncipe, presidida pelo seu Governador, José 
Cassandra e respetiva comitiva, acompanhados do 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
Joaquim Manuel Patrício Ferreira. 
A COOPBEI é uma empresa cooperativa que se 
dedica especialmente à apicultura, prestando apoio 
aos seus associados nos demais diversos ramos 
desta atividade. 
A Ilha do Príncipe é uma das ilhas que compõem 
o arquipélago da Ilha de São Tomé e Príncipe e 
apresenta grandes potencialidades no âmbito da 
apicultura, que ali pouco mais significado tem do que 
a recolha de mel dos enxames selvagens. 
O governo da ilha tem a noção de que será possível 
passar para uma fase de exploração profissional e até 
industrial do mel, necessitando para tanto, quer de  

informação técnica, quer de apoio e coordenação da 
atividade dos apicultores sedentários que já existem e 
que possam ser cativados para esse projeto. 
A delegação foi recebida pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral da cooperativa, dada a ausência 
da respetiva Diretora, tendo havido uma reunião 
prévia nas instalações onde foram esclarecidos os 
pressupostos e finalidades deste encontro. 
Seguiu-se uma visita às instalações da COOPBEI, 
tendo-se visitado todos os seus setores, desde a zona 
comercial até às áreas de manipulação dos produtos 
da apicultura (mel, cera, própolis e pólen), tendo os 
visitantes seguido com o maior interesse todos os 
pormenores que foi possível colher no âmbito de uma 
visita desta natureza. 
Tendo em conta os reconhecidos interesses 
comuns entre a referida delegação e a COOPBEI, 
estabeleceram alguns princípios de cooperação que 
para já se resumem numa visita próxima à Ilha por  

parte de uma delegação da cooperativa, com vista a 
equacionar o âmbito e modalidades de apoio possível 
ao projeto do respetivo governo. 
Para já ficou prevista a vinda de dois apicultores para 
fazerem um estágio prático junto dos associados da 
COOPBEI em colaboração com eles, aprendendo as 
práticas apícolas mais adequadas a uma atividade 
que, bem conduzida e tecnicamente orientada pode 
ser de relevante interesse económico. 
Falou-se também durante o encontro na possibilidade 
de virem apicultores do Príncipe fazerem um curso 
intensivo que permita sensibilizá-los e habilitá-los 
à prática de uma agricultura moderna, isto sem 
acrescentar que tal curso seja feito na própria Ilha. 
Foi uma jornada interessante, reciprocamente 
proveitosa e promissora que terminou com uma prova 
dos méis de várias floras produzidos pelos apicultores 
associados da COOPBEI e estabeleceram-se laços 
de relação que hão de perdurar e frutificar. 
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No passado dia 1 de junho, Dia da Criança, as cerca 
de 1300 crianças das escolas do concelho de Man-
gualde tiveram um dia especial, cheio de animação 
e alegria. De forma a proporcionar um dia especial 
aos mais novos, a Câmara Municipal de Mangualde 
preparou um programa cheio de animação e diversão. 
A festa realizou-se nos Jardins do Largo do Rossio e 
contou com um vasto programa de atividades, desde 
música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, lar-
gadas de balões e insufláveis. A iniciativa destinou-se 
às crianças do Pré-escolar (da parte da manhã) e do 
1. ° Ciclo do Ensino Básico (da parte da tarde). Du-
rante o evento foram distribuídos balões a todas as 
crianças. 
O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de 
junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por 

parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as 
crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma 
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à edu-
cação gratuita, à proteção contra todas as formas de 
exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fra-
ternidade universais. 

DIA DA CRIANÇA COM MUITA FESTA E ANIMAÇÃO 
MÚSICA, BOLAS DE SABÃO, ANIMADORES, SKY DAN- 
CER, LARGADAS DE BALÕES E INSUFLÁVEIS 

17VãO é o CAlle/7'07-  que Sa/Va, Roupas, Cfl/C/'&03', véus, e/C, É 5/277 a b0770rade do 
coração, o amor Quando se aprende a fazer o bem.  Deus perdoa g63/76Y0Sa/77e/7/6) 
todo o pecado. O que não perdoa é a hOoc/-7:5-/, o fkg/Mem`o de sar2//dade, Faça o 
bem a todos, em espec/á/ aos exc/uidos, aos pobres, aos enfermos, ás C/7/7C8S,„" 
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 MANGUALDE 
NO MUNDO 

V.  P. 02 

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

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

232 613 297 a,a.:.. 232 613 298 Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
232 623 355 232 611 075 Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 
Rua Comb. 

da G. Guerra, 
n° 27 

INSTITUTO CLINICO 
DEOFTALMOLOGIA 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

962974658 - 963051265 - 963901298 - 967011696 
www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@sapo.pt  

Funerais desde 950 euros 

 V P. 09 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

comércio de 
móveis, Ida 

www.movifornos.pt  NEN 

N.710 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

wvvw.jornalrenascimento.pt  

15 de Junho de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 

 

Publicação Quinzenal 
Preço 1,10 

 

rZ.enaselmento 
SERAFIM RUI ANTÓNIO 
TAVARES COELHO ALBUQUERQUE 

SERAFIM TAVARES, CANDIDATO DO 
PSD A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 
EDITORIAL 

V P.10 

RUI COELHO CANDIDATO 
INDEPENDENTE APOIADO PELO 
PSD À UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MOIMENTA DO DÃO E LOBELH E DO 
MATO V P.13 

ANTÓNIO ALBUQUERQUE, CANDIDATO 
DO PSD À UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SANTIAGO DE CASSURRÃES E PÓVOA 
DE CERVÃES 

.../ P.13 

DIA DA CRIANÇA COMEMORADO EM MARCHAS POPULARES 
MANGUALDE 

RUAS DE MANGUALDE CHEIAS DE COR, 

COM MUITA FESTA E ANIMAÇÃO, MUSICA, BOLAS DE MÚSICA E ANIMAÇÃO, PARA VER DESFILAR AS 

SABÃO, ANIMADORES, SKY DANCER, LARGADAS DE MARCHAS POPULARES 

BALÕES E INSUFLÁVEIS 
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SELEÇÃO NACIONAL 
FEMININA DE FUTEBOL 
PORTUGAL VENCEU O PAÍS DE 
GALES EM JOGO DE PREPARA-
ÇÃO PARA O EUROPEU DE 2017 
JOGO DECORREU NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL DE ~GUALDE 
O Estádio Municipal de Mangualde recebeu no passa-
do dia 11 de junho, o jogo de preparação da Seleção 
Nacional Feminina de Futebol. Portugal venceu o País 
de Gales por 1-0 no segundo jogo entre as duas Se-
leções. 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, assistiu à partida, acompanhado por João 
Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e 
do Desporto, por Hermínio Loureiro, vice-Presidente 
da Federação Portuguesa de Futebol e do Comité 
Olímpico de Portugal e por José Alberto Ferreira, Pre-
sidente da Associação de Futebol de Viseu. 
O torneio com a formação galesa serviu para prepa-
rar a participação lusa no Campeonato da Europa de 
Futebol Feminino, que irá decorrer na Holanda, de 16 
de julho a 6 de agosto. A prova foi organizada pela 
Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de 
Futebol de Viseu e contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde. 
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 CARTAZ

 EVENTOS
 
 Viseu 
 Ruas da cidade: Cavalhadas de Teivas, domingo, 
2 de julho, 15h. O cortejo vai percorrer as principais 
ruas da idade de Viseu; APPACDM/Repeses: Arraial 
Popular, sexta-feira, 30 de junho, às 20h. uma festa 
com música ao vivo, aberta ao púbico onde não vai 
faltar sardinha, grelhados, doces e bebidas além do 
tradicional caldo verde; Quinta do Barreiro/Couto 
de Cima: Arraial Beirão, terça-feira, 4 de julho, entre 
as 16h e as 19h; Sé de Viseu: Viseu Cantat - ii en-
contro internacional de Coros de Viseu, sexta-feira, 
30 de Junho às 21:30. Coros convidados, Coro dos 
Antigos Orfeonistas da universidade de Coimbra e o 
Cor Ángel Barja (Leon, espanha); FNAC Palácio do 
Gelo: Apresentação do livro de Pedro Chagas Freitas 
‘envelhenescer’, sábado, 1 de julho, às 16h. um ro-
mance que é também um ensaio sobre o valor que 
damos ao tempo. 
 TOndeLA
 ACERT: Oficina de dança Criativa, com Juliana 
Gamas (formadora), 29 e 30 de junho, 9h-17h30.
 MAnGuALde
 Jardim da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves: Concerto de Rita Guerra, sexta-feira, 21h30, 
inserido no projeto ‘sexta da Lua’, da Câmara de 
Mangualde. Os bilhetes encontram-se à venda na Bi-
blioteca Municipal, na Papelaria Adrião, no Relógio 
Velho e Maria Antonieta; Largo Dr. Couto: espetá-
culo ‘Pequeno Grande Polegar’ do Trigo Limpo Tea-
tro ACeRT, sábado, 1 de julho, 21h30. um espetáculo 
teatral de rua com uma componente de integração da 
comunidade de cada local onde é apresentado.
 s. PedRO dO suL
 Parque de estacionamento do Pavilhão Muni-
cipal: Jogos sem Fronteiras, de 6 a 8 de julho. uma 
competição amigável entre várias equipas do conce-
lho, num conjunto de provas desportivas e lúdicas. 

 EXPOSIÇÕES

 Viseu
 Galeria Carmo’81: exposição de Pintura e Foto-
grafia (retrato) do ilustrador e pintor retratista Filipe 
dos santos e do fogografo John Gallo. A exposição 
resulta de uma residência artística dos dois artistas 
durante 50 dias na Rua do Carmo, em Viseu, apre-
sentando uma seleção de retratos das pessoas que fa-
zem parte da rua; FNAC Palácio do Gelo: exposição 
‘Varanas’, composta por fotografias da india, de Tiago 
Figueiredo, até 17 de setembro; Casa das Memórias / 
Casa da Ribeira / Museu Almeida Moreira / Quinta 
da Cruz: Legado artístico do autor Augusto Rodri-
gues da Costa, até 10 de setembro de 2017; Teatro Vi-
riato: exposição de fotografia ‘3 Corpos em Viagem’, 
de Fernando Carqueja, até 28 de julho. O percurso 
de três jovens do ensino especializado da dança em 
Viseu.
 TOndeLA
 ACERT: um sono Qualquer, de Rui effe, até 2 de julho.
 CARReGAL dO sAL
 Museu Municipal: exposição de Coleção Parti-
cular de Pistais de Marco António Viegaas de Olivei-
ra, até 30 de junho.
 sAnTA COMBA dãO
 Casa da Cultura: Musical - da Pedra Lascada 
à Broadway, 7, 8 e 9 de julho; Mercado Municipal: 
Mercadão de Moda e Outlet, sábado, 8 de julho, das 
7h30 às 14h, com artesanato e produtos locais do 
concelho. Página 17
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pela autarquia como "bastante 
Ck>inpetIll a, e de relevante 
importância para os empresários 
que pretendam apostar num 
concelho em pleno crescimento 
e desenvolvimento". 

O Município oferece "con-
dições bastante competitivas aos 
empresários interessados. "Os 
terrenos podem ser adquiridos 

em duas vertentes: na compra ou 
na constituição de direito de 
superfície a preços bastante 
atrativos; isenção da taxa de 
derrama: redução da taxa de 
IM I; rapidez de licenciamento; e 
projeto-tipo gratuito". 

O Município de Sátão tem 
disponíveis lotes no novo 
Parque Empresarial do Con-

celho. com  uma área total de dez 
hectares, situado na estrada EIS 
329 ao quilómetro 40.5, que liga 
Sátão a Mangualde. 

Localizado a quinze mi-
nutos da autoestrada, a unia hora 
do porto dc Aveiro, a hora e meia 

do aeroporto Francisco Sã 
Carneiro na cidade do Porto e a 
vinte minutos do terminal 
ferroviário de Mangualde, a 
localização estratégica do novo 
Parque Empresarial dc Satã° no 
Centro de Portugal. é assumida 

NOVO PARQUE EMPRESARIAL DE SÁTÃO 
DESAFIA AO INVESTIMENTO NO CONCELHO 
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A Câmara Municipal de Mangualde já arrancou com os trabalhos de construção de uma rotunda que
liga o arruamento da Zona Industrial do Salgueiro com a EN16. A intervenção visa também a extensão
das infraestruturas aos lotes existentes na referida zona industrial. A intervenção, integrada no Plano
de Investimentos que a autarquia definiu no início do ano, visa suprir problemas de circulação de
trânsito, segurança e ampliar as redes de abastecimento de gás, água, telecomunicações, energia e
águas residuais. São já mais de 7 milhões de euros de investimento em marcha, entre obras iniciadas,
concluídas, em execução e em fase de contratação pública.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se do maior investimento
de sempre no concelho. Esta é uma obra fundamental para a conclusão das intervenções necessárias
em toda a Zona Industrial do Salgueiro." "Não se trata de promessas ou de intervenções que iremos
fazer, mas sim de obra começada, concluída e/ou em execução." reforça o autarca. "Hoje sinto uma
enorme satisfação com todo o investimento que vejo no terreno porque é um sinónimo claro de que
todo o planeamento que fizemos desde a saída do ajustamento financeiro, bem como os objetivos que
traçámos estão a ser cumpridos. Promessas feitas, promessas cumpridas!". As intervenções em curso
centram-se na melhoria da rede viária no concelho, no tratamento de águas residuais e na melhoria
dos parques industriais.
 
30 Junho, 2017
 
José Silva
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Agenda desportiva

FUTEBOL
Taça das
Confederações
Rússia 2017
Domingo
3.º/4.º lugar -  Portugal-
Alemanha/México (14h00, RTP1);
Final - Chile Alemanha/México
(19h00, RTP1).

Campeonato 
da Europa Sub-21
Polónia 2017
Hoje
Final – Alemanha-Espanha (19h45,
SportTv1).

Torneio Solidário
Pavilhão Cidade de Viseu
Amanhã
Evento organizado pelo Sport
Viseu e Benfica, com as equipas de
futsal feminino do clube anfitrião,
Associação Juvenil de Lordosa,
Armamar e Vila Franca das Naves
(Guarda). Início às 9h45 e final
previsto para as 15h30.

Torneio 
“Freguesias Vivas”
Campo Futebol 7 Lordosa
Domingo
2.ª edição reúne 16 equipas das
freguesias viseenses de Lordosa,
Bodiosa, Calde e Campo,
distribuídas por quatro escalões
competitivos. Neste 1.º dia, entram
em campo os escalões de Experts
(nascidos em 2002 e 2003) e
Noviços (2006 e 2007).

AUTOMOBILISMO
21.º Rali Bridgestone
First Stop
Guarda
Fim-de-semana 
Prova organizada pelo Clube
Escape Livre com 52 equipas
conduz os participantes por
estradas e paisagens do concelho
da Guarda, com um programa

que contempla, entre outros
pontos, visitas aos Montes do
Jarmelo e a Casal de Cinza.

ORIENTAÇÃO
Tondela City Race
Tondela
Fim-de-semana
O Clube de Orientação de Viseu
– Natura organiza em Tondela
uma etapa do circuito Portugal
City Race. Amanhã há prova de
'sprint urbano' no Caramulo e no
domingo, percorrendo as ruas da
cidade de Tondela, realiza-se a
prova 'principal' da etapa.

VOLEIBOL PRAIA
3.º Torneio 
de Veteranos
Parque do Fontelo, em Viseu
Amanhã
Competição em equipas duplas e
triplas nos campos de desporto 
de praia do Parque do Fontelo.

BTT 
Urban Race 3
Mangualde
Amanhã
Prova de BTT organizada pela
Azuribike Mangualde Team, com
apoio da Câmara Municipal de
Mangualde. Início agendado para
as 17h00.

RÂGUEBI 
Figueira Beach Rugby
Figueira da Foz
Fim-de-semana
56 equipas, 28 delas estrangeiras,
integram 8.ª edição de um dos
principais eventos europeus e
mundiais da modalidade.
Amanhã, há também encontros
para escalões jovens, que
contarão com participação do
Viseu 2001 no escalão de sub-14.
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Rita Guerra 
ao vivo
Hoje, 21h30
Mangualde
A cantora Rita Guerra actua hoje
no Jardim da Biblioteca Municipal
em Mangualde. O concerto está
inserido no projecto 'Sextas da
Lua', promovido pelo município
de Mangualde.
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Messias o salvador 
O PSD espera urna grande vitória 
em Mangualde. Com  o desfazer 
da coligação com o CDS "demos 
uma grande passo em frente para 
a vitória", afirma Pedro Alves 
presidente da distrital do PSD. Pedro 
Alves diz que Joaquim Messias, 
candidato do PSD à Câmara de 
Mangualde, "é o salvador que vem 
salvar Mangualde" e está confiante, 
afirmando que "é melhor duas  

abelhas a voar do que urna na mão". 
Urna das atividades da campanha 
vitoriosa do PSD em Mangualde 
é a conferência "Novos horizontes 
promissores para a austeridade" 
com a presença de Pedro Passos 
Coelho. O ponto alto da campanha 
é no dia 29 de setembro com a 
exibição do filme "A paixão de 
Cristo" que relata o sacrifício de 
Jesus. 
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O LEITOR 

Cláudio 
Neves 
Alhos Vedros 

ANOTÍCIA 

FESTIVAL. Tem hoje lugar o XXXII Fes-
tival de Folclore das Arroteias, em Alhos 
Vedros (Moita). 0 desfile é às 20h45, se-
guindo-se as atuações. 

ARESPOSTA 

Ao Rancho Folclórico do Clube das Ar-
roteias,de Alhos Vedros, juntam-se 
grupos de Matosinhos, Vila Nova de 
Gaia, Albergaria-a-Velha e Lisboa. 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

BTT. Realiza-se hoje a 3a edição do 
Mangualde Urban Race 3, uma prova de 
resistência urbana em BTT, com partida 
no Largo do Rossio. 

A iniciativa é do Clube de BTT Azuribike 
Mangualde Team, em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde. O 
trânsito vai estar condicionado. 

Francisco 
Reis 
Beja  

DÁDIVAS. A Associação Humanitária 
dos Dadores de Sangue de Beja prosse-
gue hoje com as suas atividades e realiza 
mais uma recolha. 

Esta ação realiza-se em Moura, na Es-
cola Básica EB1, em frente aos Bom-
beiros, no seguinte horário: 09h30 às 
13h00 e das 15h00 às 17h30. 
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A Câmara Municipal de Man-
gualde já arrancou com os tra-
balhos de construção de uma
rotunda que liga o arruamento
da zona industrial do Salgueiro
com a Estrada Nacional (EN)
16, foi ontem anunciado. 

A intervenção visa também
a extensão das infra-estruturas
aos lotes existentes na referida
zona industrial. A intervenção,
integrada no Plano de Investi-
mentos que a autarquia definiu
no início do ano, visa suprir
problemas de circulação de
trânsito, segurança e ampliar
as redes de abastecimento de
gás, água, telecomunicações,

energia e águas residuais. 
São já mais de 7 milhões de

euros de investimento em
marcha, entre obras iniciadas,
concluídas, em execução e em
fase de contratação pública.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo «trata-se do maior in-
vestimento de sempre no con-
celho». «Esta é uma obra fun-
damental para a conclusão das
intervenções necessárias em
toda a zona industrial do Sal-
gueiro. Não se trata de promes-
sas ou de intervenções que ire-
mos fazer, mas sim de obra co-
meçada, concluída e/ou em

execução», reforça o autarca.
«Hoje sinto uma enorme satis-
fação com todo o investimento
que vejo no terreno porque é
um sinónimo claro de que
todo o planeamento que fize-
mos desde a saída do ajusta-
mento financeiro, bem como
os objectivos que traçámos es-
tão a ser cumpridos. Promes-
sas feitas, promessas cumpri-
das», disse ainda.

As intervenções em curso
centram-se na melhoria da
rede viária no concelho, no tra-
tamento de águas residuais e
na melhoria dos parques in-
dustriais. |

Sete milhões 
para investimentos
em Mangualde
Obras Município tem ainda dois milhões em fase de contra-
tualização. Rotunda da zona industrial custou meio milhão

Já arrancaram os trabalhos de construção de uma rotunda
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CERCA DE 800 
PESSOAS DEIXA- 
RAM-SE ILUMI- 
NAR PELA COR- 
RIDA DANÇANTE 
MAIS LOUCA DE 
PORTUGAL 
No passado sábado, dia 24 de ju-
nho, Mangualde recebeu a corrida/ 
caminhada dançante mais louca de 
Portugal — Neon Run - , com tinta, luz, 
música e muita animação. Cerca de 
800 pessoas correram e caminharam 
entre as luzes e o som, durante 5 km. 

A iniciativa contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo. 
Uma nova forma de fazer desporto, 
uma nova abordagem ao conceito de 
entretenimento animada por DJ's foi a 
proposta lançada pela Neon Portugal 
e que contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde. 
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CONCERTO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS DE 
MAGUALDE 
Além do habitual Arraial Beirão, que assinala o fim do 
ano letivo, este ano, o terminus do tempo de aulas foi 
também assinalado por um concerto musical pelas 
14H30 do passado dia 22 de junho. 
Foi com o auditório da Biblioteca Municipal Dr. 

Alexandre Alves completamente cheio, que os alunos 
do 4° ano e das AEC's do 2° ano demonstraram tudo 
quanto aprenderam na disciplina de música durante 
este ano letivo que agora terminou. 
Após os agradecimentos por parte do professor  

Admar e os desejos de um final de ano fantástico 
as crianças foram desfilando pelo palco as várias 
festividades que aconteceram na escola ao longo 
do ano. Foi uma atuação com caraterísticas 
especiais, uma vez que cada turma representava 
uma festividade. Ainda durante o espetáculo, todos 
os alunos ganharam lugar de destaque, pois a sua 
posição ia alternando permitindo que todos eles 
passassem pela primeira fila, onde tinham maior 
visibilidade. 
Um concerto que deixou o publico verdadeiramente 
maravilhado com a performance daqueles pequenos 
músicos. 
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ARQUIVO: UM LONGO 
CAMINHO ATÉ À 
ATUALIDADE 
ALUNOS DA UNIVERSIDADE 
SÉNIOR ROTARY DE MANGUALDE 
COMPREENDEM A HISTÓRIA E 
EVOLUÇÃO DOS ARQUIVOS E 
FAMILIARIZAM-SE COM OS FORAIS 
No âmbito do projeto de promoção e divulgação 
do património documental do Município, a Câmara 
Municipal de Mangualde dinamizou uma sessão  

subordinada ao tema "ARQUIVO: Um longo caminho 
até à atualidade". A iniciativa teve lugar ontem 
(20 de junho), no Cl DEM - Centro de Inovação e 
Dinamização Empresarial de Mangualde. 
A iniciativa, dirigida aos alunos da Universidade Sénior 
Rotary de Mangualde, foi dinamizada pelo Gabinete 
de Gestão do Património e Cultura em parceira com 
o Arquivo Municipal. Nesta ação procurou-se mostrar 
que a trajetória dos Arquivos percorre a história desde 
que o Homem fixou por escrito as suas relações 
como ser social, ou até mesmo antes, revelando-se 
como um instrumento indispensável à organização 
e desenvolvimento das sociedades, e garantindo a 
sobrevivência da memória. 
Paralelamente, decorreu uma apresentação histórica  

sobre os Forais outorgados aos concelhos de 
Azurara e de Tavares, com especial incidência para 
a apresentação dos forais novos outorgados por D. 
Manuel I, escritos em português atualizado — Leitura 
Nova — suficientemente esclarecedores para evitar 
más interpretações. Recordou-se ainda todo o 
processo de intervenção ao nível de conservação e 
restauro de que estes "tesouros" foram alvo. E para 
evitar uma nova degradação destes documentos, 
alertou-se para os principais fatores de degradação 
do suporte destes documentos «pergaminho», bem 
como foram mencionadas regras de manuseamento e 
acondicionamento. 
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MANGUALDE PROMOVE "BIBLIOTECA PARA AVÓS" 
TARDE DE FESTA ASSINALA ENCERRAMENTO 
DE MAIS UM CICLO DA INICIATIVA 
O projeto "Biblioteca para Avós" terminou mais um 
ciclo de visitas e o momento foi assinalado com uma 
tarde festiva, no dia 21 de junho, na Biblioteca Mu-
nicipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. A festa 
reuniu os utentes das instituições que durante o ano 
acolheram o projeto e contou com a presença do Ve-
reador da Cultura da autarquia, João Lopes. 
O projeto "Biblioteca Para avós", iniciativa da Câmara 
Municipal de Mangualde, aproxima os seniores do 
concelho aos livros e à cultura, promovendo visitas da 
Biblioteca Municipal a Lares e Centros de Dia. 
O fim do ciclo de visitas de 2016/2017 foi celebrado 
com uma tarde cultural no auditório da Biblioteca Dr. 
Alexandre Alves. Entre as atuações que deliciaram os 
presentes conta-se o espetáculo de magia protagoni-
zado pelos colaboradores da Câmara Municipal, João 
Tomás e Roberto Ferreira, uma exibição de dança dos 
alunos do Jardim de Infância S. Julião e uma dra- 

matização cheia de humor preparada pela equipa da 
Biblioteca Municipal alusiva ao 20° aniversário Biblio-
teca. A tarde culminou com uma outra celebração — a 
do aniversário do Sr. Celestino Cunha de Contenças 
de Baixo, que comemorou 80 anos. 
O encerramento do projeto foi ainda assinalado com 
a publicação de uma compilação dos testemunhos 
dos utentes cujo dia-a-dia ficou mais rico com estas 
visitas, e com a projeção de um filme retrospetivo que 
exibiu os melhores momentos vividos no âmbito deste 
projeto. 
"BIBLIOTECA PARA AVÓS" ARRANCA 
NOVAMENTE EM SETEMBRO 
O projeto "Biblioteca Para Avós" surgiu no âmbito do 
Plano de Ação 2011 da Rede Social, no eixo de inter-
venção Fomentar o Envelhecimento Protegido, promo-
vido pela Câmara Municipal de Mangualde e é levado 
a cabo pela Biblioteca Municipal. 
É um projeto itinerante e sua concretização consiste 
na visita periódica da Biblioteca Municipal aos Lares e 

Centros de Dia do concelho de Mangualde apresen-
tando histórias e conversas a partir dos livros do baú 
que nos acompanha. São ainda realizadas atividades 
complementares que visam promover o livro e leitura 
junto deste grupo etário e contribuir para o combate 
ao isolamento. O próximo ciclo, correspondente ao 
ano letivo de 2017/2018, arranca em setembro. 
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Ana Fernandes 

A. Assinante - Paris 

CÂMARA DE 
MANGUALDE E OS SEUS 
EMIGRANTES 
Pelo terceiro ano consecutivo, realizou-se no passado 
dia 3 deste mês o convívio anual dos emigrantes 
oriundos da aldeia de Abrunhosa do Mato, do 
concelho de Mangualde e residentes na zona 
parisiense. 
Mais de 70 pessoas degustaram um menu 
integralmente português com pratos típicos como 
o bacalhau à Brás e a famosa vitela assada bem 
tenrinha, entre outros. 
Como não podia deixar de ser, este encontro contou 
com a presença do senhor vereador da Cultura da 
Câmara Municipal de Mangualde, Sr. João Lopes que 
veio apoiar moralmente estes portugueses que vivem 
com um sentimento tão profundo e bem português 
chamado saudade. Foi também uma forma de mostrar 
que apesar da distância, os mangualdenses e os seus 
dirigentes continuam a alimentar uma proximidade 
pelos seus compatriotas residentes no estrangeiro. E  

foi em pleno bailarico que a festa durou até às tantas. 
Do programa oficial da visita do vereador, constava 
o contacto com a profissão de porteira, ainda 
maioritariamente exercida pelas mulheres, muito 
especialmente pelas mulheres portuguesas 
emigrantes em França. Para tal, fez deste objetivo 
a sua prioridade naquele dia. Foi a partir das 10 
horas da manhã que se dirigiu ao "primeiro salão das 
porteiras/os de França, acompanhado pela escritora 
Mangualdense Naria Radatos, radicada em Paris, " 
organizado pela associação ALMA presidida pela D. 
Elisabeth Oliveira. Foi ela quem o acolheu, o informou 
e honrou com a apresentação de várias pessoas entre 
as quais uma das sócias da pastelaria Canelas, os 
vários membros da associação e por fim o senhor 
vice-cônsul em representação do Consulado Geral de 
Portugal em Paris. 
Pode, ainda, conhecer melhor as várias empresas 
ligadas à profissão, Correios, Fundo de Desemprego, 
Companhia de Seguros e fornecedores de materiais. 
O senhor vereador pôde ainda confirmar o quanto é 
complicada e exigente aquela profissão. 
Apesar do tempo instável que se fez sentir nesse dia, 
o Sr. Vereador, João Lopes, disfrutou deste encontro 
na sua plenitude e prometeu que tudo fará para 
voltar no próximo ano trazendo assim um sentimento 
de proximidade e de consideração da Câmara de 
Mangualde e seus representantes aos portugueses 
oriundos da aldeia de Abrunhosa do Mato, concelho 
de Mangualde. 
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OS MANGUALDENSES NÃO QUEREM MAIS 
PROMESSAS 
Depois de 8 anos a prometer, de 8 anos a anunciar, 
o atual executivo apresenta-se a eleições com mais 
promessas e mais anúncios para futuro. 
Por exemplo, onde estão as mais de 20 novas 
empresas que assinaram protocolos com a Câmara, 
com pompa e circunstância, já lá vão mais de 6 anos? 
Onde estão os postos de trabalho prometidos? 
O que fez e o que não fez a atual Camara Municipal 
para fixar essas empresas ou mantê-las em 
Mangualde? 
O facto de que a grande maioria dessas empresas não 
se implantarem no nosso concelho é um sinal claro 
da falta de planeamento e estratégia que agora, o 
recandidato do PS à Câmara Municipal, anuncia como 
fazendo parte da aplicação de "fatores de correção" que 
anuncia para o seu, possível, último mandato. 
Ao longo destes 8 anos, várias foram as empresas que 
passaram por Mangualde e acabaram por se fixar em 
outros concelhos, assim como, outras aqui implantadas 
procuraram novas paragens para ampliarem a sua 
atividade. Alguns concelhos vizinhos fizeram o trabalho 
de planeamento e de definição de estratégias para 
atraírem novas empresas. 
O Sr. Primeiro Ministro, no papel de Secretário Geral do 
PS, veio a Mangualde para uma atividade de campanha 
e de anúncio da recandidatura do atual presidente. 
Nesse mesmo dia, o Sr. Primeiro Ministro, foi a um 
concelho da nossa região inaugurar uma grande 
ampliação de uma empresa que criou centenas de 
posto de trabalho. 
Os mangualdenses merecem mais! 
Os mangualdenses precisam de mais! 
Os mangualdenses precisam de quem faça bem, bem 
planeado, bem definido e diferente para melhor! 
A aposta numa estratégia de atração de novas 
empresas não pode ser discurso de anúncio e de mais 
promessas. 
O recandidato do PS, não pode ficar por se apresentar 
aos mangualdenses com mais anúncios e mais  

promessas que são mais do mesmo. 
A falta de planeamento para atrair empresas, tem como 
exemplo, que quando uma empresa multinacional, para 
se instalar em Mangualde e servir o Grupo PSA, tem 
que o fazer nas redondezas de um bairro populacional e 
tem que levar a autarquia a fazer ajustes ao PDM para 
que a mesma se possa instalar. O PDM, revisto pelo 
atual executivo do PS, é um documento estratégico 
decisivo para o desenvolvimento de Mangualde. Se 
o PDM tem que ser revisto, sempre que uma grande 
empresa se quer implantar, este é um sinal claro que 
não existe visão estratégica de futuro em Mangualde. 
8 anos a dirigir os destinos da autarquia de Mangualde, 
com mais 4 anos na oposição a tempo inteiro e agora, 
no último mandato, ter como bandeira o planeamento e 
definição de estratégias de atração de empresas para 
o nosso concelho, é muito pouco para merecer ser 
reeleito. 
O acerto das finanças da autarquia só foi possível com 
o contributo de todos e cada um! Os mangualdenses 
sabem bem o que pagaram a mais de I MI ao longo 
destes últimos anos o que permitiu o reequilíbrio das 
contas da autarquia. Continuar a culpar os anteriores 
executivos pela dívida acumulada é um argumento 
demasiado gasto, pois, em oito anos os grandes 
investimentos foram quase nulos. 
Falar agora, também, em atrair/fixar pessoas é 
mais uma promessa e um anúncio que peca por ser 
tardia, pois, já foram muitos os mangualdenses que 
procuraram outros concelhos para se fixarem, quer 
pelos impostos mais baixos (nomeadamente o IM I), 
quer pelas condições de vida melhores que aquelas 
autarquias disponibilizam. 
Os mangualdenses acreditam em pessoas com 
capacidade em fazer bem fazendo diferente. 

A candidatura 
Fazer bem, fazer diferente 
Joaquim Messias 
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MANGUALDEA Câmara Mu-
nicipal de Mangualde já arran-
cou com os trabalhos de cons-
trução de uma rotunda que
liga o arruamento da zona in-
dustrial do Salgueiro com a Es-
trada Nacional (EN) 16. 

A intervenção visa também
a extensão das infra-estruturas
aos lotes existentes na referida
zona industrial. A intervenção,
integrada no Plano de Investi-
mentos que a autarquia definiu
no início do ano, visa suprir
problemas de circulação de
trânsito, segurança e ampliar
as redes de abastecimento de
gás, água, telecomunicações,
energia e águas residuais. 

São já mais de 7 milhões de
euros de investimento em
marcha, entre obras iniciadas,
concluídas, em execução e em
fase de contratação pública.

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo “trata-se do maior in-

vestimento de sempre no con-
celho”. “Esta é uma obra fun-
damental para a conclusão das
intervenções necessárias em
toda a zona industrial do Sal-
gueiro. Não se trata de promes-
sas ou de intervenções que ire-
mos fazer, mas sim de obra co-
meçada, concluída e/ou em
execução” reforça o autarca.
“Hoje sinto uma enorme satis-
fação com todo o investimento
que vejo no terreno porque é
um sinónimo claro de que
todo o planeamento que fize-
mos desde a saída do ajusta-
mento financeiro, bem como
os objectivos que traçámos es-
tão a ser cumpridos. Promes-
sas feitas, promessas cumpri-
das”, disse ainda.

As intervenções em curso
centram-se na melhoria da
rede viária no concelho, no tra-
tamento de águas residuais e
na melhoria dos parques in-
dustriais. |

Mais de sete milhões de
investimento em marcha

Trabalhos já arrancaram no terreno

D.R.
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Mais de sete milhões de 
investimento em marcha
Mangualde Município tem ainda dois milhões de euros em fase de 
contratualização. Rotunda da zona industrial custou meio milhão
A Câmara Municipal de Man-
gualde já arrancou com os tra-
balhos de construção de uma
rotunda que liga o arruamento
da zona industrial do Salgueiro
com a Estrada Nacional (EN)
16. 

A intervenção visa também
a extensão das infra-estruturas
aos lotes existentes na referida
zona industrial. A intervenção,
integrada no Plano de Investi-
mentos que a autarquia defi-
niu no início do ano, visa suprir
problemas de circulação de
trânsito, segurança e ampliar
as redes de abastecimento de
gás, água, telecomunicações,
energia e águas residuais. 

São já mais de 7 milhões de
euros de investimento em
marcha, entre obras iniciadas,
concluídas, em execução e em
fase de contratação pública.

Para o presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João
Azevedo “trata-se do maior in-
vestimento de sempre no con-
celho”. “Esta é uma obra fun-
damental para a conclusão das
intervenções necessárias em
toda a zona industrial do Sal-
gueiro. Não se trata de pro-
messas ou de intervenções
que iremos fazer, mas sim de

obra começada, concluída
e/ou em execução” reforça o
autarca.  “Hoje sinto uma
enorme satisfação com todo o
investimento que vejo no ter-
reno porque é um sinónimo
claro de que todo o planea-
mento que fizemos desde a
saída do ajustamento finan-
ceiro, bem como os objectivos

que traçámos estão a ser cum-
pridos. Promessas feitas, pro-
messas cumpridas”, disse
ainda.

As intervenções em curso
centram-se na melhoria da
rede viária no concelho, no tra-
tamento de águas residuais e
na melhoria dos parques in-
dustriais. |

Trabalhos para construção de rotunda na zona industrial do Salgueiro já arrancaram
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Um conjunto de “obras fundamentais” que o
presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, considera o “maior
investimento de sempre no concelho” Página 7

Parque Urbano 
de Santiago virado
para as famílias
Inauguração | P2

Atendimento por
marcação prévia 
em vários serviços
Segurança Social | P2

Viseu Educa com
450 participantes
Forum | P3

TRIBUNAL DE CONTAS
CHUMBA ÁGUAS DE VISEU

Mangualde 
investe 7 milhões
em obras

Teivas coloriul
a cidade de Viseu

As ruas centrais da cidade encheram-se para aplaudir as Cavalhadas de Teivas, 
que ofereceram muita cor e animação  Páginas 10 e 11

Passagem dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento para a nova empresa não foi autorizada. A informação 
foi avançada pelo presidente do Município que vai recorrer desta decisão  Página 5

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5283 3 DE JULHO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

GNR comemora 
Dia da Unidade em 
Moimenta da Beira
Sensibilização | P8

Académico prepara
apresentação 
aos sócios
À espera de reforços | P15

Ópera no património
junta municípios
Pinhel | P12

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
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Mais de sete milhões de  investimento em marcha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/21282

 
A Câmara Municipal de Mangualde já arrancou com os trabalhos de construção de uma rotunda que
liga o arruamento da zona industrial do Salgueiro com a Estrada Nacional (EN) 16.
 
A intervenção visa também a extensão das infra-estruturas aos lotes existentes na referida zona
industrial. A intervenção, integrada no Plano de Investimentos que a autarquia definiu no início do
ano, visa suprir problemas de circulação de trânsito, segurança e ampliar as redes de abastecimento
de gás, água, telecomunicações, energia e águas residuais.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Arrancaram os trabalhos de construção da rotunda na zona industrial do Salgueiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2504

 
Mangualde: Arrancaram os trabalhos de construção da rotunda na zona industrial do Salgueiro
 
2017-07-03
 
A Câmara Municipal de Mangualde já arrancou com os trabalhos de construção de uma rotunda que
liga o arruamento da Zona Industrial do Salgueiro com a EN16. A intervenção visa também a extensão
das infraestruturas aos lotes existentes na referida zona industrial. A intervenção, integrada no Plano
de Investimentos que a autarquia definiu no início do ano, visa suprir problemas de circulação de
trânsito, segurança e ampliar as redes de abastecimento de gás, água, telecomunicações, energia e
águas residuais. São já mais de 7 milhões de euros de investimento em marcha, entre obras iniciadas,
concluídas, em execução e em fase de contratação pública.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se do maior investimento
de sempre no concelho. Esta é uma obra fundamental para a conclusão das intervenções necessárias
em toda a Zona Industrial do Salgueiro." "Não se trata de promessas ou de intervenções que iremos
fazer, mas sim de obra começada, concluída e/ou em execução." reforça o autarca. "Hoje sinto uma
enorme satisfação com todo o investimento que vejo no terreno porque é um sinónimo claro de que
todo o planeamento que fizemos desde a saída do ajustamento financeiro, bem como os objetivos que
traçámos estão a ser cumpridos. Promessas feitas, promessas cumpridas!". As intervenções em curso
centram-se na melhoria da rede viária no concelho, no tratamento de águas residuais e na melhoria
dos parques industriais.
 
2017-07-03
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Investimento de quase 8 milhões vai permitir melhorar o tratamento de águas
residuais em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-07-2017

Meio: Indústria e Ambiente Online

URL:http://www.industriaeambiente.pt/noticias/mangualde-investimento/

 
Ao longo dos próximos dois anos e meio, o município de Mangualde vai receber um investimento de
7.804.628 euros (6.667.684 provenientes de financiamento comunitário e 1.136.944 do município e
outras entidades) para melhorar o tratamento de águas residuais, o abastecimento de água e o
tratamento de resíduos urbanos. A cerimónia de apresentação dos investimentos financiados pelo
POVT e POSEUR, presidida pelo autarca de Mangualde, João Azevedo, teve lugar a 5 de junho, e
contou com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.
 
Estão previstas intervenções em 10 ETAR do concelho, que abrangem sete freguesias. As intervenções
centram-se na desativação de antigas fossas séticas coletivas que servem atualmente alguns dos
aglomerados do concelho, substituindo-as por ecotanques, ou seja, pequenas estações compactas,
que asseguram um tratamento biológico por processo de lamas ativadas em arejamento prolongado. A
ETAR Sul, em Cubos, vai ser remodelada e ampliada para receber o efluente produzido pelo
aglomerado da Mesquitela.
 
É para as ETAR que vai, aliás, a maior fatia de financiamento. Segundo informações prestadas pelo
município à Indústria e Ambiente, o financiamento comunitário neste setor cifra-se em 4.929.121
euros, com 830.139,16 euros de investimento municipal.
 
No que respeita ao abastecimento de água, o município apresentou candidaturas ao POSEUR que
visam otimizar o sistema de abastecimento, bem como alargar e requalificar zonas com problemas de
ruturas em permanência.
 
Na rede de abastecimento de água, incluindo a elaboração de cadastro de infraestruturas existentes,
foram investidos 1.166.406,81 euros, sendo 991.445,78 euros resultantes de financiamento
comunitário e o restante proveniente do município.
 
No capítulo dos resíduos urbanos, a rede de contentorização vai ser ampliada e modernizada, estando
também prevista a melhoria da eficiência da triagem, através de contentores e ecopontos enterrados.
Neste momento, o concelho dispõe de 1270 contentores de indiferenciados, estando 174 localizados
na zona de intervenção, onde existem também 29 ecopontos. Após a intervenção, passará a haver 30
ecopontos subterrâneos e 40 contentores de indiferenciados também subterrâneos, no sentido de se
formar uma "ilha ecológica", composta por contentor + ecoponto.
 
O investimento no tratamento de resíduos ascende a 670.008,83 euros, sendo 569.507,51 euros
provenientes de fundos comunitários e 100.501,32 euros da Associação dos Municípios da Região do
Planalto Beirão.
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Mangualde Urban Race contou com a participação de 150 atletas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d1c83476

 
Cerca de centena e meia de atletas participaram, no passado sábado, 1 de julho, na terceira edição do
Mangualde Urban Race. A prova, organizada pelo Clube de BTT Azuribike Mangualde Team, contou
com a parceria da Câmara Municipal de Mangualde. Num circuito fechado, a prova teve como cenário
as ruas do centro da cidade de Mangualde. Durante as três horas de prova, e o convívio que se
seguiu, os atletas e espectadores tiveram a oportunidade de apreciar a utilização urbana das bicicletas
todo o terreno, num espetáculo desportivo que já vai na sua 3º edição.
 
O objetivo da prova de resistência em BTT é fazer o maior número de voltas no circuito, dentro do
prazo de 3 horas. Na categoria 'Master A', o vencedor foi Luís Gomes, que completou 18 voltas em 3
horas e três segundos. Já na categoria 'Master B' e 'Master C', venceram José Rosa e José Gouveia,
respetivamente. Flávia Gomes conquistou o 1º lugar na categoria 'Feminina', com 16 voltas. Na
categoria de 'Elites' foi Fábio Tomás quem venceu. Nas categorias 'Tripla Masculina' e 'Dupla
Masculina' a vitória pertenceu às equipas CENTRO PNEUS RECTA DO CAMPO BTT QUARTZO e A.M.
PÓVOA DAS QUARTAS / GORMAK BIKES. SER E PARECER PRO BIKE TEAM foi a 'Dupla Mista' mais
rápida nesta categoria.
 
VENCEDORES POR CATEGORIA
 
MASTER A
 
Luís Gomes | 3:00:03.417 | 18 voltas
 
MASTER B
 
José Rosa | 3:03:34.116 | 18 voltas
 
TRIPLA MASCULINA
 
Centro Pneus Recta Do Campo BTT Quartzo | 3:04:43.543 | 18 voltas
 
DUPLA MISTA
 
Ser e Parecer Pro Bike Team | 3:08:02.408 | 17 voltas
 
FEMININAS
 
Flávia Lopes | 3:10:11.998 | 16 voltas
 
MASTER C
 
José Gouveia | 3:12:18.254 | 15 voltas
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DUPLA MASCULINA
 
AMPQ - A.M. Póvoa Das Quartas / Gormak Bikes | 3:07:19.111 | 19 voltas
 
ELITES
 
Fábio Tomás |3:07:38.792 | 19 voltas
 
4 Julho, 2017
 
José Silva
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Alunos de Mangualde visitam a maior e mais verde sala de aula do país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3420e84b

 
Durante uma semana, realizaram-se várias visitas ao Zoo de Santo Inácio, a maior e mais verde sala
de aula do país, em Vila Nova de Gaia, destinadas às mais de 1.000 crianças do pré-escolar e do 1º
ciclo do concelho de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
acompanhou os alunos nesta aventura que colocou mais próximos da natureza, mais saudáveis e mais
sábios.
 
Esta experiência pedagógica, agora realizada, foi a oferta de natal 2016 da autarquia mangualdense
para premiar o empenho escolar dos alunos. A oferta incluiu visita ao Zoo e Programa Educativo, um
complemento natural à visita, abordando especificamente as temáticas das metas curriculares
definidas para cada ciclo de ensino. Este espaço tem mais de 260 espécies de 5 continentes, estufa
tropical, reptilário, reino dos macacos, insectário, quinta pedagógica, savana africana e túnel dos
leões.
 
4 Julho, 2017
 
José Silva
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Autarquia de Mangualde inaugura requalificação de estradas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dd222e0e

 
Os trabalhos de pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do Penedo
via Bairro Imaculada Conceição, em Mangualde estão concluídos. A inauguração decorreu ontem, dia 2
de julho, pelas 17h00. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, Bernardino Azevedo.
 
Trata-se de uma intervenção no perímetro urbano da cidade, ligando um conjunto de artérias que
agora pavimentadas vão permitir a melhoria das acessibilidades e um aumento significativo de
conforto e segurança para as centenas de pessoas que diariamente transitam nestas artérias. Esta
empreitada realizou-se no âmbito do plano de investimentos da autarquia mangualdense, com obras a
concurso no valor de 7 milhões de euros.
 
4 Julho, 2017
 
José Silva
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Centro Cultural de Carregal do Sal foi palco do grandioso sucesso do musical Les
Misérables na sua primeira exibição em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a029e331

 
Clássico dos clássicos, o musical Les Misérables chegou a Portugal pela primeira vez no passado fim-
de-semana, dias 30 de Junho e 1 e 2 de Julho, em mais uma grandiosa produção da Contracanto
Associação Cultural, encenada por António Leal e apresentada no auditório do Centro Cultural de
Carregal do Sal em cinco sessões completamente esgotadas.
 
A Contracanto encerrou, assim, em alto nível este ano lectivo de intensa actividade, durante o qual a
maioria dos seus alunos de Canto e Teatro Musical participaram em 27 espectáculos de grande
exigência e dimensão, abdicando de férias, fins-de-semana, festas e outras coisas ao preferirem
apurar o seu talento, horas sem conta, para se dedicarem a um trabalho apaixonante, com resultados
que arrebatam todos aqueles que não perdem a oportunidade de o apreciar.
 
Todos os musicais da Contracanto têm tido sucesso absoluto, mas qualquer deles ficou sujeito a
comparações e, como tal, talvez por estar mais recente na memória, Les Misérables, espetáculo
inspirado no livro de Victor Hugo, humanista e escritor notável, está a ser considerado por muita
gente como o melhor de todos os que foram interpretados apenas por alunos da Contracanto.
 
Excelentemente musicado ao vivo pela Orquestra Poema, projecto da Câmara Municipal de Mangualde
em parceria com o Conservatório Regional de Música de Viseu "Dr. José de Azeredo Perdigão", o
musical narra a atormentada perseguição de um polícia a um ex-prisioneiro, que cumpriu pena por
roubar um pão, mas que, já livre das grades, continua a ser obcecadamente perseguido, num enredo
que seduz a plateia, umas vezes pela emoção, sobretudo pelo sofrimento da prostituta Fantine
(Mariana Rebelo), e outras em que o casal Thénardier (Pedro Costa e Márcia Borges) lhe arranca
gargalhadas.
 
Essencialmente cantado, Les Misérables, o musical mais antigo do mundo, vencedor de mais de 125
prémios internacionais, tem nos jovens Diogo Martins, Diogo Loureiro, Mariana Rebelo, Teresa Melo,
Mariana Lopes, Rafael Pina, Pedro Costa, Márcia Borges, Inês Costa, Filipe Cunha, Gonçalo Martins e
Inês Martins um excelente naipe de actores, a que um ensemble de 24 jovens (Afonso Clemêncio,
Beatriz Lopes, Beatriz Pereira, Beatriz Queirós, Catarina Martins, Constança Correia, Daniel Pereira,
Francisco Santos, Francisco Caldeira, Gustavo Reinas, Inês Nunes, José Filipe Melo, Mafalda Cunha,
Mafalda Teixeira, Magda Dias, Margarida Pereira, Maria Lopes, Maria Pessoa, Rafael Mendes, Raquel
Queirós, Rodrigo Matias, Sérgio Caldeira, Sofia Marques, Violeta Carreira) dá suporte numa história
fascinante de sonhos, amor, humor e desassossegos.
 
Em todas as sessões houve aplausos nos sucessivos quadros do enredo e estrondosa ovação de pé no
final. Impunha-se, pois, ouvir o grande obreiro de todos os sucessos com que a Contracanto tem
privilegiado o Centro Cultural de Carregal do Sal, atraindo gente de muitos e distantes pontos do país.
A entrevista anexa é um merecido reconhecimento ao trabalho de António Leal e sua equipa.
 
ENTREVISTA
 

Página 41



FNT (Farol da Nossa Terra) - Tendo comentado, antes da estreia de "Les Miserables", que desde que
se conhece no teatro sempre ansiou encenar este musical, o que tem agora a dizer, depois destas
cinco sessões?
 
AL (António Leal) - Tenho a dizer que não sou de me pôr em bicos de pés mas está na altura de clara
e inequivocamente expressar que a referência maior deste estilo teatral nas Beiras é sem dúvida
nenhuma a Contracanto e o reconhecimento internacional dos detentores dos direitos provam que o
nosso trabalho é consistente e de qualidade. Na Contracanto fazemos, não contratamos quem faça.
Temos uma equipa técnica, administrativa e de produção totalmente voluntária e que não aufere
qualquer remuneração. Convém não confundir a estrada da Beira com a beira da estrada.
 
FNT - Por que disse que "Les Miserables" é o sonho maior de qualquer artista de teatro musical?
 
AL - Porque a sua complexidade, riqueza histórica e de personagens e as suas maravilhosas músicas
são o sonho de qualquer actor do género.
 
FNT - O que representa para a Contracanto ter conseguido a primeira autorização oficial para este
musical em Portugal?
 
AL - Um orgulho, aliado a uma enorme responsabilidade.
 
FNT - Pode entender-se que quis assinalar o fim deste ano lectivo da Contracanto ao mais alto nível?
 
AL - A Contracanto trabalha sempre ao mais alto nível possível, tentando não se fechar numa concha,
sempre esteve receptiva a todas as pessoas, agora o que não faz é lobbys políticos nem entra em
jogos de interesses nem guerrilhas regionais. Trabalhamos produtos culturais específicos com aquilo
que considero ser adequado segundo a minha direção artística. Se as pessoas em geral gostam,
obviamente fico feliz. Quanto aos que sendo da mesma área se sentem incomodados com a
Contracanto, a leitura é muito simples: inveja e mediocridade. É preciso trabalhar muito para se
atingir determinado nível, ter paixão e conhecimento. Até que ponto estão dispostos a isso os
despeitados? Outro mito que está na hora de esclarecer é o do que a Contracanto só faz espectáculos
apoiados pela Fundação Lapa do Lobo. É falso. Os espectáculos de final de ano dos jovens, como
"Frankenstein Jr." ou este "Les Misérables", por exemplo, não têm tido o apoio da FLL. Aristides
também não o teve. Refiro-me a apoio económico, porque sei que é isso que move a curiosidade das
pessoas. Agora, o apoio tem outras formas de se manifestar e a convergência de ideias e a amizade
que une as duas instituições essas são inabaláveis, porque assentam numa premissa de excelência e
trabalho, respeito e confiança entre amigos.
 
FNT - Seria grande a diferença se também houvesse actores mais experientes neste musical?
 
AL - Sinceramente, ao nível a que estes jovens actualmente se apresentam, não creio que existisse
grande diferença.
 
FNT - O estatuto que granjeou como produtor e encenador deixa um pouco despercebido o importante
trabalho de Sandra Leal, sua esposa, na produção dos musicais. Quer dar a conhecer melhor esse
trabalho?
 
AL - A Sandra é peça basilar de todo o trabalho. Não só como dramaturga, mas também ao nível dos
meandros complexos de produção. As únicas áreas em que não se envolve são a direção artística, a
música e a encenação. Além do seu grande envolvimento emocional com os elencos da Contracanto
que a adoram. É uma mulher de enorme coragem e sem medo. Meu braço direito.e esquerdo!
 
FNT - Que destaca do balanço deste ano lectivo da Contracanto, quer em termos de produções quer
ao nível de alunos com que trabalha?
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AL - Destaco o triunfo de uma filosofia inerente à nossa escola, baseada na liberdade e no amor, de
uma equipa extraordinária. Um ano lectivo com 32 grandes espectáculos efectuados pela grande
maioria dos alunos. Destaco também a emoção e o desenvolvimento artístico e social de todos eles.
Acho mesmo que é obra!
 
FNT - A Contracanto é uma aposta para a vida, de realização e anseio pessoal?
 
AL - A Contracanto é uma missão. Somos uma associação sem fins lucrativos, as nossas contas são
públicas, não temos negócios nem interesses paralelos, até agora sem subsídios. As nossas propinas
são muito, mas mesmo muito, mais baixas do que escolas de teatro similares pelo país. O que nos
move então? A utopia! E o conforto dos abraços e a felicidade dos nossos jovens. Nos tempos que
correm, custa a crer, não é verdade? Pois!.
 
FNT - O que nos reserva o próximo ano lectivo? Há ideias que já possa divulgar?
 
AL - Para já, iremos fazer um concerto com orquestra das canções dos "Miseráveis" a Mangualde dia
22 como contrapartida de termos trabalhado com a Orquestra Poema neste espectáculo. Também
temos convites para repor Aristides numa digressão por algumas cidades do país, assim como a
vontade da Câmara Municipal de Carregal do Sal e da Fundação Lapa do Lobo de repormos "Les
Miserables" para a quadra natalícia, além de um novo projecto para o final do ano lectivo e
possivelmente a Feira do Vinho do Dão já em Setembro. Veremos o que o futuro nos traz!
 
.
 
Lino Dias
 
- Terça-feira, 4 Julho 2017 -
 
Farol da Nossa Terra
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Formação de "bordados de Tibaldinho" termina com balanço positivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Gazeta Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4918b9bc

 
Terminou, no passado dia 30 de junho, mais uma formação de  Pontos Bordados / Bordados de
Tibaldinho , organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o CEARTE - Centro de
Formação Profissional de Artesanato e com a Junta de Freguesia de Alcafache. A Vereadora da Ação
Social da autarquia, Maria José Coelho, esteve presente no encerramento da ação e parabenizou todos
os envolvidos pelo sucesso da mesma.
 
"O empenho, a dedicação, o entusiamo e a boa disposição", evidenciados pela formadora Cidália
Rodrigues e pelas formandas ao longo das sessões de formação, foram enaltecidos pela Vereadora
Maria José Coelho, que valorizou os trabalhos apresentados e salientou a importância de manter viva
esta arte como fator de identidade local. Agradeceu, ainda, a colaboração da Junta de Freguesia de
Alcafache e da Sociedade Filarmónica.
 
O curso, que decorreu na sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, funcionou em
horário pós-laboral e destinava-se a desempregados e a empregados com interesse nesta tradição.
Tinha como principal objetivo manter viva a arte de confecionar bordados de Tibaldinho e preservar,
promover e valorizar este património cultural que faz parte da identidade mangualdense.
 
Tue, 04 Jul 2017 11:14:31 +0200
 
Gazeta Rural
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Alunos mangualdenses visitaram a maior sala verde de aulas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017
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Alunos mangualdenses visitaram a maior sala verde de aulas
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
4 de Julho de 2017
 
50 Views
 
Durante uma semana, realizaram-se várias visitas ao Zoo de Santo Inácio, a maior e mais verde sala
de aula do país, em Vila Nova de Gaia, destinadas às mais de 1.000 crianças do pré-escolar e do 1º
ciclo do concelho de Mangualde. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
acompanhou os alunos nesta aventura que colocou mais próximos da natureza, mais saudáveis e mais
sábios.
 
Esta experiência pedagógica, agora realizada, foi a oferta de natal 2016 da autarquia mangualdense
para premiar o empenho escolar dos alunos. A oferta incluiu visita ao Zoo e Programa Educativo, um
complemento natural à visita, abordando especificamente as temáticas das metas curriculares
definidas para cada ciclo de ensino. Este espaço tem mais de 260 espécies de 5 continentes, estufa
tropical, reptilário, reino dos macacos, insectário, quinta pedagógica, savana africana e túnel dos
leões.
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Câmara de Mangualde e os seus emigrantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7597

 
Pelo terceiro ano consecutivo, realizou-se no passado dia 3 deste mês o convívio anual dos emigrantes
oriundos da aldeia de Abrunhosa do Mato, do concelho de Mangualde e residentes na zona parisiense.
 
Tornar-se assinante para continuar a ler.
 
4 de Julho de 2017
 
Rosto
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SIC

 	Duração: 00:04:07

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 70272257

 
04-07-2017 14:01

1 1 1

Degradação da A25

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dbb736ce-d087-4063-b5a3-

710560adaf50&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
A A25 que liga Aveiro a fronteira de Vilar Formoso está degradada e nem a concessionária, nem o
Governo, avançam nenhuma data para as reparações.
Declarações de Almeida Henriques, Pres. CM de Viseu; João Azevedo, Pres. CM de Mangualde.

 
Repetições: SIC - Jornal da Noite , 2017-07-04 20:38
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2017-07-04 20:38
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6MANGUALDE Está concluída a formação de “Pontos 
Bordados / Bordados de Tibaldinho”, organizada pela 
Câmara Municipal, em parceria com o CEARTE – Centro 
de Formação Profissional de Artesanato e com a Junta de 
Freguesia de Alcafache. O curso funcionou em horário 
pós-laboral, destinado a desempregados e com objetivo 
de manter viva a arte. É um património cultural que faz 
parte da identidade mangualdense.
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MANGUALDE Durante uma
semana, realizaram-se várias
visitas ao Zoo de Santo Inácio,
“a maior e mais verde sala de
aula do país”, em Vila Nova de
Gaia. Visitas destinadas às mais
de mil crianças do pré-escolar
e do 1.º ciclo do concelho de
Mangualde. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, acompanhou os alu-
nos nesta aventura que os co-
locou mais próximos da natu-
reza, mais saudáveis e mais sá-
bios quanto ao mundo que os
rodeia.

Esta experiência pedagógica,
agora realizada, foi a oferta de

Natal 2016 da autarquia man-
gualdense para premiar “o em-
penho escolar dos alunos do
concelho” bem como a sua de-
dicação. 

A oferta incluiu visita ao zoo
e programa educativo, um
complemento natural à visita,
abordando especificamente as
temáticas das metas curricula-
res definidas para cada ciclo de
ensino envolvido nesta inicia-
tiva. Este espaço tem mais de
260 espécies representativas de
cinco continentes, estufa tropi-
cal, reptilário, reino dos maca-
cos, insectário, quinta pedagó-
gica, savana africana e túnel
dos leões.|

Alunos descobrem 
Zoo de Santo Inácio 

Presidente da Câmara de Mangualde acompanhou a aventura
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CURSO Terminou mais uma
formação de “Pontos Bordados
/ Bordados de Tibaldinho”, or-
ganizada pela Câmara Munici-
pal de Mangualde, em parceria
com o CEARTE – Centro de
Formação Profissional de Ar-
tesanato e com a Junta de Fre-
guesia de Alcafache. A verea-
dora da Ação Social da autar-
quia, Maria José Coelho, esteve
presente no encerramento da
acção e deu os parabéns a to-
dos os envolvidos, pelo sucesso
da iniciativa.
“O empenho, a dedicação, o

entusiamo e a boa disposição”,
evidenciados pela formadora
Cidália Rodrigues e pelas for-
mandas ao longo das sessões
de formação, foram enaltecidos
pela vereadora, que valorizou
os trabalhos apresentados e sa-
lientou a importância de man-
ter viva esta arte como factor
de identidade local. A autarca
agradeceu, ainda, a colabora-
ção da Junta de Freguesia de
Alcafache e da Sociedade Filar-
mónica.O curso, que decorreu
na sede da Sociedade da Banda
Filarmónica de Tibaldinho. |

Mangualde promove 
bordados de Tibaldinho

Formação juntou município e CEARTE
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Fábio Tomás vence
“Urban Race” em BTT

MANGUALDE O ciclista Fábio
Tomás, na categoria de Élites,
foi o vencedor do ‘3.º Urban
Race em BTT’ de Mangualde.
Cerca de centena e meia de
atletas participaram em mais
uma edição da prova. 

O evento foi organizada pelo
Clube de BTT Azuribike Man-
gualde Team, que contou com
a parceria da Câmara de Man-
gualde. Realizada num circuito
fechado, a prova teve como ce-
nário as ruas do centro da ci-
dade.

O objetivo da prova de resis-
tência em BTT era o de fazer o
maior número de voltas no cir-
cuito, dentro do prazo de três
horas. Na categoria principal,
Fábio Tomás conseguiu fazer
19 voltas, com o tempo de
3.07,38 h, seguido de Luís Go-
mes em ‘Master A’, que com-
pletou 18 voltas em 3.00,03 h.

Na categoria ‘Master B’ e ‘Mas-
ter C’ venceram José Rosa e
José Gouveia, respectivamente. 

Flávia Gomes conquistou o
1.º lugar na categoria feminina,
com 16 voltas. Nas categorias
'tripla masculina' e 'dupla mas-
culina' as vitórias pertenceram
às equipas Centro Pneus Recta
do Campo BTT e AM Póvoa
das Quartas/Gormak Bike,
respectivamente. Ser e Parecer
Pro Bike Team foi a dupla
mista mais rápida. |

BTT
Urban Race

Fábio Tomás
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Balanço positivo na Formação de Bordados de Tibaldinho
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Balanço positivo na Formação de Bordados de Tibaldinho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Julho de 2017
 
14 Views
 
Terminou, no passado dia 30 de junho, mais uma formação de  Pontos Bordados / Bordados de
Tibaldinho , organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o CEARTE - Centro de
Formação Profissional de Artesanato e com a Junta de Freguesia de Alcafache. A Vereadora da Ação
Social da autarquia, Maria José Coelho, esteve presente no encerramento da ação e parabenizou todos
os envolvidos pelo sucesso da mesma.
 
"O empenho, a dedicação, o entusiasmo e a boa disposição", evidenciados pela formadora Cidália
Rodrigues e pelas formandas ao longo das sessões de formação, foram enaltecidos pela Vereadora
Maria José Coelho, que valorizou os trabalhos apresentados e salientou a importância de manter viva
esta arte como fator de identidade local. Agradeceu, ainda, a colaboração da Junta de Freguesia de
Alcafache e da Sociedade Filarmónica.
 
O curso, que decorreu na sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, funcionou em
horário pós-laboral e destinava-se a desempregados e a empregados com interesse nesta tradição.
Tinha como principal objetivo manter viva a arte de confecionar bordados de Tibaldinho e preservar,
promover e valorizar este património cultural que faz parte da identidade mangualdense.
 
Por:Mun.Mangualde
 
5 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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 A Câmara Municipal de 
Mangualde arrancou com os 
trabalhos de construção da ro-
tunda que liga o arruamento 
da Zona Industrial do Salguei-
ro à Estrada Nacional (EN) 16. 
A intervenção, de meio mi-
lhão de euros, visa também a 
conclusão das infraestruturas 
de ligação aos lotes existentes 
naquela zona industrial. 

 Para o presidente da Câma-
ra de Mangualde, João Azeve-
do “é uma obra fundamental 
para a conclusão das inter-
venções necessárias em toda a 
Zona Industrial do Salgueiro”.
 A intervenção está integra-
da no Plano de Investimentos 
que a autarquia definiu no 
início do ano, visando “su-
prir problemas de circulação 

de trânsito, de segurança e 
ampliar as redes de abasteci-
mento de gás, água, telecomu-
nicações, energia e águas re-
siduais”. De acordo com João 
Azevedo “são já mais de sete 
milhões de euros de investi-
mento em marcha, entre obras 
iniciadas, concluídas, em exe-
cução e em fase de contratação 
pública”.

MANGUALDE
Autarquia avança com
a construção da rotunda de acesso
à Zona Industrial do Salgueiro

meio milhão de euros integrados no Plano de investimentos
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quinta-feira | 06 de julho de 2017 | ano 97 | n.º 5001 | 0,60 € | diretor: Nuno Azevedo
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AutArquiA vAi Atribuir-lhe A MedAlhA MunicipAl de Mérito 

Fundação Joaquim dos Santos:
50 anos ao serviço da comunidade
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de são MAteus eM
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Inauguradas ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do Penedo via
Bairro Imaculada Conceição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25330

 
Inauguradas ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do Penedo via Bairro Imaculada
Conceição
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Julho de 2017
 
19 Views
 
Os trabalhos de pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do Penedo
via Bairro Imaculada Conceição, em Mangualde estão concluídos. A inauguração decorreu ontem, dia 2
de julho, pelas 17h00. A cerimónia contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e do Presidente da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, Bernardino Azevedo.
 
Trata-se de uma intervenção no perímetro urbano da cidade, ligando um conjunto de artérias que
agora pavimentadas vão permitir a melhoria das acessibilidades e um aumento significativo de
conforto e segurança para as centenas de pessoas que diariamente transitam nestas artérias. Esta
empreitada realizou-se no âmbito do plano de investimentos da autarquia mangualdense, com obras a
concurso no valor de 7 milhões de euros.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Dia dos Avós celebrado em Mangualde
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Dia dos Avós celebrado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Julho de 2017
 
61 Views
 
Inscrição gratuita até 17 de julho
 
No dia 26 de julho, a Câmara Municipal de Mangualde assinala o Dia dos Avós e convida todos os
seniores e avós do concelho a juntarem-se a um dia que promete muita animação. O tradicional
"Arraial Sénior" decorre no Monte Nossa Senhora do Castelo, a partir das 11h00.
 
O dia arranca com a celebração de eucaristia, pelas 11h00, seguida de uma bela tarde de convívio
com troca de merendas e muita animação, a partir das 14h00. O momento do bolo dos avós
acontecerá pelas 15h30. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia até 17 de julho, no
Serviço de Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde ou através dos contactos: 232 619 880,
redesocial@cmmangualde.pt ou ssocial@cmmangualde.pt.
 
Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria
adquirida, não apenas nos livros, nem nas escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria
natureza. O Dia dos Avós comemora-se a 26 de julho, por ser o dia de Santa Ana e São Joaquim, pais
de Maria e avós de Jesus Cristo. Aproveite esta data para mandar uma mensagem de carinho aos seus
queridos avós.
 
Por:Mun.Mangualde
 
5 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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"Les Miserábles".ContraCanto encena mais um musical com sucesso absoluto
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A Contracanto, Associação Cultural sedeada na Lapa do Lobo, escolheu este ano para espetáculo
musical de encerramento do ano letivo, um clássico, tendo sido pioneira a sua apresentação em
Portugal. O seu mentor, o encenador António Leal, viu na obra de Victor Hugo o enredo ideal para um
execução magistral por parte dos seus aluno da ContraCanto. O público, que encheu as cinco sessões
do espetáculo, no passado fim de semana, respondeu a grande altura com manifestação de
agradecimento efusivas.A música desta vez esteve a cargo da Orquestra Poema, projecto da Câmara
Municipal de Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de Música de Viseu "Dr. José de
Azeredo Perdigão". A história de "Les Miserábles", centra-se na perseguição de um polícia a um ex-
prisioneiro, que esteve preso por roubar um pão, mas que, já livre das grades, continua a ser
obcecadamente perseguido.Os atores participantes foram : Diogo Martins, Diogo Loureiro, Mariana
Rebelo, Teresa Melo, Mariana Lopes, Rafael Pina, Pedro Costa, Márcia Borges, Inês Costa, Filipe
Cunha, Gonçalo Martins e Inês Martins, que contaram ainda com um ensemble de 24 jovens (Afonso
Clemêncio, Beatriz Lopes, Beatriz Pereira, Beatriz Queirós, Catarina Martins, Constança Correia, Daniel
Pereira, Francisco Santos, Francisco Caldeira, Gustavo Reinas, Inês Nunes, José Filipe Melo, Mafalda
Cunha, Mafalda Teixeira, Magda Dias, Margarida Pereira, Maria Lopes, Maria Pessoa, Rafael Mendes,
Raquel Queirós, Rodrigo Matias, Sérgio Caldeira, Sofia Marques, Violeta Carreira).
 
Este slideshow necessita de JavaScript.
 
Fotos : Jorge Calinas
 
6 Julho, 2017
 
José Silva
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e BAR W1C E GIM A EL_ 

Centro Cultural de Carregai do Sal foi palco 

do grandioso sucesso do musical Les Misérables 

na sua primeira exibição em Portugal 

Clássico dos clássicos, o musical Les 
Misérables chegou a Portugal pela primeira 
vez no passado fim-de-semana, dias 30 de 
Junho e 1 e 2 de Julho, em mais uma 
grandiosa produção da Contracanto 
Associação Cultural, encenada por António 
Leal e apresentada no auditório do Centro 
Cultural de Carregai do Sal em cinco 
sessões completamente esgotadas. 

A Contracanto encerrou, assim, em alto 
nível este ano lectivo de intensa actividade, 
durante o qual a maioria dos seus alunos de 
Canto e Teatro Musical participaram em 27 
espectáculos de grande exigência e 
dimensão, abdicando de férias, fins-de-
semana, festas e outras coisas ao 
preferirem apurar o seu talento, horas sem 
conta, para se dedicarem a um trabalho 
apaixonante, com resultados que 
arrebatam todos aqueles que não perdem a 
oportunidade deo apreciar. 

Todos os musicais da Contracanto tèm 
tido sucesso absoluto, mas qualquer deles 
ficou sujeito a comparações e, como tal, 
talvez por estar mais recente na memória, 
Les Misérables, espetáculo inspirado no 
livro de Victor Hugo, humanista e escritor 
notável, está a ser considerado por muita 
gente como o melhor de todos os que foram 
interpretados apenas por alunos da 
Contracanto. 

Excelentemente musicado ao vivo pela 
Orquestra Poema, projecto da Cámara 
Municipal de Mangualde em parceria com o 
Conservatório Regional de Música de Viseu 
"Dr. José de Azeredo Perdigão", o musical 
narra a atormentada perseguição de um 
policia a um ex-prisioneiro, que cumpriu 
pena por roubar um pão, mas que, já livre 
das grades, continua a ser obcecadamente 
perseguido, num enredo que seduz a 

—"fkieia, umas vezes pela emoção, 
sobretudo pelo sofrimento da prostituta 
Fantine (Mariana Rebelo), e outras em que 
o casal Thénardier (Pedro Costa e Márcia 
Borges) lhe arranca gargalhadas. 

Essencialmente cantado, Les 
Misérables, o musical mais antigo do 
mundo, vencedor de mais de 125 prémios 
internacionais, tem nos jovens Diogo 
Martins, Diogo Loureiro, Mariana Rebelo, 
Teresa Melo, Mariana Lopes, Rafael Pina, 
Pedro Costa, Márcia Borges, Inês Costa, 
Filipe Cunha, Gonçalo Martins e Inês 
Martins um excelente naipe de actores, a 
que um ensemble de 24 jovens (Afonso 
Clemêncio, Beatriz Lopes, Beatriz Pereira, 
Beatriz Queirós, Catarina Martins, 
Constança Correia, Daniel Pereira, 
Francisco Santos, Francisco Caldeira, 
Gustavo Reinas, Inês Nunes, José Filipe 
Melo, Mafalda Cunha, Mafalda Teixeira, 
Magda Dias, Margarida Pereira, Maria 
Lopes, Maria Pessoa, Rafael Mendes, 
Raquel Queirós, Rodrigo Matias, Sérgio 
Caldeira, Sofia Marques, Violeta Carreira) 

ENTREVISTA 
DB (Defesa da Beira) — Tendo 

comentado, antes da estreia de 
"Les Miserables", que, desde que 
se conhece no teatro, sempre 
ansiou encenar este musical, o que 
tem agora a dizer, depois destas 
cinco sessões? 

AL (António Leal) — Tenho a dizer 
que não sou de me pôr em bicos de 
pés mas está na altura de clara e 
inequivocamente expressar que a 
referência maior deste estilo teatral 
nas Beiras é sem dúvida nenhuma a 
Contracanto e o reconhecimento 

internacional dos detentores dos direitos provam que o nosso trabalho é 
consistente e de qualidade. Na Contracanto fazemos, não contratamos quem 
faça. Temos uma equipa técnica, administrativa e de produção totalmente 
voluntária e que não aufere qualquer remuneração. Convêm não confundir a 
estrada da Beira com a beira da estrada.  

DB — Por que disse que "Les Miserables" é o sonho maior de 
qualquer artista de teatro musical? 

AL — Porque a sua complexidade, riqueza histórica e de personagens e as 
suas maravilhosas músicas são o sonho de qualquer actor do género. 

DB —O que representa para a Contracanto ter conseguido a primeira 
autorização oficial para este musical em Portugal? 

AL — Um orgulho, aliado a uma enorme responsabilidade. 
DB — Pode entender-se que quis assinalar o fim deste ano lectivo da 

Contracanto ao mais alto nivel? 
AL — A Contracanto trabalha sempre ao mais alto nível possível, tentando 

não se fechar numa concha, sempre esteve receptiva a todas as pessoas, 
agora o que não faz é lobbys políticos nem entra em jogos de interesses nem 
guerrilhas regionais. Trabalhamos produtos culturais especificos com aquilo 
que considero ser adequado segundo a minha direção artistica. Se as 
pessoas em geral gostam, obviamente fico feliz. Quanto aos que sendo da 
mesma área se sentem incomodados com a Contracanto. a leitura é muito 
simples: inveja e mediocridade. É preciso trabalhar muito para se atingir 
determinado nivel, ter paixão e conhecimento. Até que ponto estão dispostos 
a isso os despeitados? Outro mito que está na hora de esclarecer é o do que a 
Contracanto só faz espectáculos apoiados pela Fundação Lapa do Lobo. É 
falso. Os espectáculos de final de ano dos jovens. como "Frankenstein Jr "ou 
este "Les Misérables", por exemplo, não têm tido o apoio da FLL Aristides 
também não o teve. Refiro-me a apoio económico. porque ser que e isso que 
move a curiosidade das pessoas. Agora, o apoio tem outras formas de se 
manifestar e a convergência de ideias e a amizade que une as duas 
instituições essas são inabaláveis, porque assentam numa premissa de 
excelência e trabalho, respeito e confiança entre amigos. 

DB — Seria grande a diferença se também houvesse actores mais 
experientes neste musical? 

AL — Sinceramente, ao nível a que estes jovens actualmente se 
apresentam, não creio que existisse grande diferença. 

DB — O estatuto que granjeou como produtor e encenador deixa um 
pouco despercebido o importante trabalho de Sandra Leal, sua esposa, 
na produção dos musicais. Quer dar a conhecer melhor esse trabalho? 

AL—A Sandra é peça basilar de todo o trabalho. Não só como dramaturga, 
mas também ao nivel dos meandros complexos de produção As únicas 
áreas em que não se envolve são a direção artistica, a música e a encenação. 
Além do seu grande envolvimento emocional com os elencos da Contracanto 
que a adoram. É uma mulher de enorme coragem e sem medo. Meu braço 
direito...e esquerdo! 

DB — Que destaca do balanço deste ano lectivo da Contracanto, quer 
em termos de produções quer ao nivel de alunos com que trabalha? 

AL — Destaco o triunfo de uma filosofia inerente à nossa escola, baseada 
na liberdade e no amor, de uma equipa extraordinária. Um ano lectivo com 32 
grandes espectáculos efectuados pela grande maioria dos alunos. Destaco 
também a emoção e o desenvolvimento artístico e social de todos eles Acho 
mesmo que é obra! 

DB —A Contracanto é uma aposta para a vida, de realização e anseio 
pessoal? 

AL — A Contracanto é uma missão. Somos uma associação sem fins 
lucrativos, as nossas contas são públicas, não temos negócios nem 
interesses paralelos, até agora sem subsidios. As nossas propinas são muito, 
mas mesmo muito, mais baixas do que escolas de teatro similares pelo pais. 
O que nos move então? A utopia! E o conforto dos abraços e a felicidade dos 
nossos jovens. Nos tempos que correm, custa a crer; não é verdade? Pois!... 

DB — O que nos reserva o próximo ano lectivo? Há ideias que já possa 
divulgar? 

AL — Para já, iremos fazer um concerto com orquestra das canções dos 
"Miseráveis" a Mangualde dia 22 como contrapartida de termos trabalhado 
com a Orquestra Poema neste espectaculo Também temos convites para 
repor Aristides numa digressão por algumas cidades do pais, assim como a 
vontade da Câmara Municipal de Carregai do Sal e da Fundação Lapa do 
Lobo de repormos "Les Miserables"para a quadra natalicia, além de um novo 
projecto para o final do ano lectivo e possivelmente a Feira do Vinho do Dão já 
em Setembro. Veremos o que o futuro nos traz, 

dá suporte numa história fascinante de 
sonhos, amor, humor e desassossegos. 

Em todas as sessões houve aplausos 
nos sucessivos quadros do enredo e 
estrondosa ovação de pé no final. Impunha-
se, pois, ouvir o grande obreiro de todos os 

sucessos com qúe a Contracanto tem 
privilegiado o Centro Cultural de Carregai 
do Sal, atraindo gente.de  muitos e distantes 
pontos do pais. A entrevista anexa é um 
merecido reconhecimento ao trabalho de 
António Leal e sua equipa. 
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■ ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO 

AFINAM-SE ESTRATÉGIAS PARA AS AUTÁRQUICAS 

A EX-PRESIDENTE DA CÂMARA DE CASTRO DAIRE VOLTA À 
VIDA POLÍTICA. EM OLIVEIRA DE FRADES FAZEM-SE ALIANÇAS 
E EM TONbELA A CDU JÁ TEM NOME. EM NELAS HÁ MUITO 
CAMINHO A PERCORRER PELOS CANDIDATOS E EM TABUAÇO 
HÁ DUELOS QUE SE REPETEM 

LAMEGO 
O QUE VAI FAZER FRANCISCO LOPES? 

CASTRO DAIRE 
EULÁLIA TEIXEIRA CANDIDATA 
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL E MANDATÁRIA 

É o regresso oficial às lides po-
líticas. Eulália Teixeira, antiga 
presidente da Câmara Municipal 
de Castro Daire entre 2005 e 2009, 
vai ser a candidata pelo PSD à 
Assembleia Municipal castrense. A 
ser julgada pela segunda vez, junta-
mente com dois dos seus vereadores 
da altura por, alegadamente, ter 
usado dinheiro da autarquia em 
benefício próprio e do PSD durante 
a campanha para as autárquicas de 
2005, a antiga autarca apelou ao  

voto na candidatura que concorre 
em coligação com o CDS-PP. 
Eulália Teixeira vai também ser a 
mandatária da candidatura social-
-democrata de Paulo Almeida, que 
apresentou publicamente quem 
o vai acompanhar às eleições do 
próximo dia 1 de outubro. Além 
dos nomes já conhecidos de Luís 
Lemos, Armando Lemos e Pedro 
Pontes para o executivo, foram 
também divulgados os candidatos 
às juntas de freguesia. 

O atual presidente da Câmara de 
Lamego, eleito pelo PSD, Francisco 
Lopes, é apontado para número 
dois da lista do CDS que é encabe-
çada pelo independente António 
Carreira, jurista do município de 
Lamego há cerca de vinte anos, e 
que era o candidato que Francisco 
Lopes tinha apontado para manter 
a coligação PSD/CDS que tem lide-
rado o concelho nos últimos doze 
anos. Estratégia que foi recusada 
pelas comissões políticas concelhia 
e distrital do PSD. Em Lamego 
aguarda-se que mais dia menos dia 
Francisco Lopes assuma publica-
mente o apoio a António Carreira. 
Ao Jornal do Centro, o ainda 
autarca social democrata garante 
que fará a clarificação da sua posi- 

ção no momento certo. "Os meus 
timings defino eu", faz questão 
de realçar. Sobre a ameaça de ser 
expulso do partido por apoiar outra 
candidatura, recorda que os atuais 
candidatos do PSD, à câmara e as-
sembleia municipal, José Ernesto 
e José Lourenço, respetivamente, 
"não foram expulsos quando 
em 2009 assumiram posições 
contra o presidente da câmara da 
coligação PSD/CDS". " Mais, José 
Lourenço chegou a integrar uma 
lista de independentes e nada lhe 
aconteceu", recorda. O autarca 
garante que se o acusarem "seja 
do que for" se irá defender. "Eu até 
gosto de escrever e falar e que eu 
saiba o PSD ainda é um partido 
democrático", remata. 

OLIVEIRA DE FRADES 
INDEPENDENTES ALIAM-SE AO NÓS CIDADÃOS 

O Movimento Independente criado 
por Paulo Robalo para concorrer às 
autárquicas deste ano em Oliveira de 
Frades juntou-se ao Nós Cidadãos. 
O atual presidente da União de 
Freguesias de Oliveira de Frades, 
Sejães e Souto de Lafões, que lidera 
a lista apoiada pelo Nós Cidadãos à 
Câmara Municipal, rejeita que este 
"casamento" com o partido político se 
fique a dever a dificuldades na obten-
ção das assinaturas necessárias para 
poder concorrer às eleições. Garante 
que "a comunidade tem respondido 
favoravelmente e tem-se aproximado"  

do movimento. "A plataforma Nós 
Cidadãos apenas nos poupa a parte 
burocrática (recolha de assinaturas) e 
permite-nos estar em pé de igualdade 
com as restantes forças partidárias", 
afirma. 
Apesar de a 1 de outubro no boletim 
de voto aparecer o logótipo do Nós 
Cidadãos, o candidato à presidência 
da autarquia oliveirense diz que não 
deixa "de ser independente" e recusa 
a ideia de poder vir a sair prejudicado 
por se ter juntado a um partido político. 
"Creio que pode penalizar quem anda 
à procura de alguma escapatória para  

não ter confiança nesta plataforma. 
Tudo o resto as pessoas conhecem-nos, 
sabem o nosso trajeto já há muitos anos 
e não temos que nos preocupar com 
esse problema", defende. 
Da lista de Paulo Robalo para já só se 
conhece o nome Clara Vieira, atual 
presidente da ACROF. 
Do lado do PS, já são conhecidos os 
primeiros elementos da lista que é 
encabeçada pelo presidente da con-
celhia António Cabrita Grade. Em 
número dois a candidatura socialista 
leva Rui Abreu, ele que já foi deputa-
do municipal e que há quatro anos  

também integrou a lista do partido 
na altura liderada por Porfírio Car-
valho. Em terceiro, quarto e quinto 
lugares os socialistas apresentam ca-
ras novas, independentes que nunca 
se apresentaram a votos. Diana Lopes 
é a terceira da lista, Margarida Agria 
avança na quarta posição e António 
Borges em quinto. 
Para além de António Cabrita Grade 
e de Paulo Robalo na corrida pela 
presidência da Câmara de Oliveira 
de Frades estão Miguel Marfins pela 
CDU e Paulo Antunes pela coligação 
PSD-CDS. 

TONDELA 
ATUAL DEPUTADO MUNICIPAL É O CANDIDATO DA CDU À CÂMARA 

Manuel Veiga avança pela CDU à 
Câmara de Tondela. O enfermeiro 
e atual membro da Assembleia Mu-
nicipal candidata-se por considerar 
que é necessária uma mudança no 
concelho. 

Como prioridades, o candidato 
realça as questões relacionadas com 
o ambiente, nomeadamente a ma-
nutenção das estações de tratamento 
e uma justa distribuição da água 
pública. 

"O que temos verificado é que nos 
sucessivos mandatos do PSD fo-
ram construídas algumas ETARs 
que já estão subdimensionadas. 
Sem manutenção, acabam por 
não dar resposta e é preciso dar  

atenção a estes aspetos", sublinha 
o candidato. 
Para Manuel Veiga, a candidatura da 
CDU é "para fazer diferente". "Já o 
fazemos com as nossas intervenções 
na Assembleia Municipal", afirma. 
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TABUAÇO 
DUELO DE 2013 REPETE-SE 

Borges da Silva 
PS 

Isaura pedro 
PSD 

Manuel Marques 
CDS 

Mota Veiga 
Independente 

NELAS 
TODOS CONTRA TODOS 

Nelas é um dos concelhos que pode 
reservar "surpresas" nestas autárqui-
cas. Na corrida à Câmara está o atual 
presidente, Borges da Silva, pelo 
PS, e a antiga autarca Isaura Pedro 
pelo PSD. Juntam-se ainda Manuel 
Marques (CDS) e o independente 
Mota Veiga. 
A conjuntura política neste mu-
nicípio é, no mínimo, sui generis. 
Isto porque antigos aliados estão 
agora de costas voltadas e até mesmo 
dentro de um mesmo partido há 
oposição assumida. Os partidos com 
menos expressão nas votações são 
quem pode vir a ganhar com esta 
divisão. 

Borges da Silva 
O atual presidente recandidata-se 
a um segundo mandato depois 
de ter "roubado" a autarquia a 
Isaura Pedro. Borges da Silva foi 
o escolhido pela Federação do PS 
mas não recebeu "autorização" da 
Concelhia de Nelas. A "guerra" entre 
socialistas já começou muito antes 
de começar o aquecimento para as 
autárquicas quando o presidente  

retirou a confiança política ao seu 
vice-presidente Alexandre Borges. 
De então para cá, o autarca tem en-
contrado uma barreira dentro do seu 
próprio executivo e que tem levado a 
momentos "menos felizes" de trocas 
de acusações e discussões. 
Advogado de profissão, há quem não 
lhe perdoe a sua mudança de partido 
"conforme os ventos". Borges da 
Silva já foi presidente da Concelhia 
de Nelas do PSD e vice-presidente de 
Isaura Pedro. 

Isaura Pedro 
A deputada na Assembleia da Re-
pública eleita pelo círculo de Viseu 
Isaura Pedro é a candidata do PSD 
à Câmara de Nelas. Esta é a quarta 
corrida autárquica em que a médica 
irá participar, depois de ter sido 
eleita em 2005 e 2009. "Escolhemos 
Isaura Pedro como candidata com 
o intuito de recuperar a Câmara 
Municipal de Nelas para o PSD", 
destacam os militantes sociais-de-
mocratas que não receiam o facto da 
antiga autarca ter estado envolvida 
num processo judicial e do qual  

acabou por ser ilibada. 
Isaura Pedro, a par de Eulália Teixei-
ra em Castro Daire, foi uma das duas 
mulheres que lideraram autarquias 
ao distrito de Viseu. No primeiro 
mandato concorreu na coligação 
PSD/CDS. No segundo já como 
militante do PSD depois do então 
presidente do Partido, Marques 
Mendes, a ter "aliciado". 

Manuel Marques 
O antigo vice-presidente da Câmara 
de Nelas Manuel Marques foi a 
escolha do CDS. O também jurista 
da Câmara de Mangualde concorre 
pela segunda vez, tendo anunciado 
em 2014 que seria candidato em 
2017. A primeira vez que se apre-
sentou numa corrida autárquica 
foi em 2001. Tem vindo a ocupar 
os cargos de vereador e foi também 
vice-presidente de Isaura Pedro 
tendo, tal como a atual candidata do 
PSD, estado envolvido num processo 
judicial e do qual também foi iliba-
do. As guerras com Borges da Silva 
são conhecidas e levaram, uma vez 
mais, o candidato do CDS ao banco  

dos réus por causa de pagamento 
despesas sem faturas enquanto exer-
ceu as funções de vice-presidente da 
autarquia. 

Mota Veiga 
O historiador e investigador Carlos 
Mota Veiga encabeça a lista do 
Movimento Cívico Coração do Dão 
à Câmara de Nelas. O candidato 
foi deputado municipal em 1984 e 
1985, presidente da Junta de Fre-
guesia de Canas de Senhorim entre 
1986 e 1989 e vereador e vice-pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Nelas entre 1990 e 2001 quando era 
presidente da Câmara o socialista 
José Correia. 
Mota Veiga é um dos "históricos" e 
fundadores do PS em Nelas. 
O candidato surge assim das "fran-
jas" do PS e deverá levar consigo 
alguns socialistas que não se revêm 
na candidatura de Borges da Silva. 
Nas autárquicas de 2013, o PS obteve 
44,20 po cento dos votos conseguin-
do quatro mandatos. Já a coligação 
PSD-CDS/PP teve 44,03 po cento, 
elegendo três vereadores. 

João Ribeiro Carlos Carvalho 
PS PSD-CDS/PP 

O antigo presidente da Câmara de 
Tabuaço João Ribeiro é o candidato 
socialista, funcionário da Inspeção-
-Geral da Educação e Ciência, foi 
eleito presidente do município de 
Tabuaço em 2009, tendo perdido 
em 2013 para Carlos Carvalho, que 
encabeçou a coligação PSD-CDS/PP. 
Em 2009, o socialista tinha tirado o 
PSD do poder. 

O ex-autarca quer regressar à au-
tarquia para "dar continuidade ao 
trabalho que foi interrompido".. 
Mas com o candidato vai também o 
processo que tem em tribunal e do 
qual é acusado dos crimes de preva-
ricação e abuso de poder. Em causa, 
a construção de um hotel que violou 
o Plano Diretor Municipal (PDM) 
e foi edificado em terrenos da Santa  

Casa da Misericórdia. 
Nestas autárquicas o 'duelo' repe-
te-se. João Ribeiro vai defrontar 
novamente Carlos Carvalho que foi 
eleito na coligação PSD/CDS e volta 
a concorrer nos mesmos moldes. 
O antigo coordenador comercial 
da Caixa de Crédito Agrícola Vale 
do Távora e Douro explicou que 
a prioridade principal para a sua  

recandidatura continua a ser "a 
questão de tentar estancar a sangria 
de população". 
Nas últimas autárquicas, a coligação 
PSD-CDS/PP foi vencedora, conse-
guindo três mandatos, com 49,20 
por cento dos votos, que permitiram 
a eleição de Carlos Carvalho. O PS, 
com 44,47 por cento, conseguiu dois 
mandatos. 
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AUTARQUIA 
AGRADEI BC= 
O plantel do Tondela e a 
equipa técnica foram 
recebidos, ontem, pelo 
presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, num gesto de 
agradecimento pela escolha 
do seu município para o 
estágio de pré-época. O 
período de trabalhos encerra 
hoje, mas o treínador Pepa 
não descarta a possibilidade 
de regressar a Mangualde na 
próxima semana.—C.A. 
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Home Arte e Cultura ARTE: Vídeo mapping e arte sonora
 
ARTE: Vídeo mapping e arte sonora
 
Por tvn.pt - Jul 9, 2017
 
ARTE SONORA E VÍDEO MAPPING COM CAMPANOLOGIAS BEIRÃS
 
14 DE JULHO, 21H30, LARGO DA IGREJA DA MISERICÓRDIA DE MANGUALDE
 
Na noite de 14 de julho, pelas 21h30, o Largo da Igreja da Misericórdia de Mangualde acolhe o
espetáculo Campanologias Beirãs da responsabilidade da Binaural/Nodar. Com a duração de 45
minutos, o espetáculo será composto por um concerto de sinos em três igrejas e por uma projeção
audiovisual simultânea resultante de um trabalho de recolha local. A iniciativa realiza-se no âmbito da
Rede Cultural Viseu Dão Lafões e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Campanologias Beirãs é um projeto sonoro de Luís Costa, presidente da Binaural/Nodar, cujo
resultado final é uma composição exclusivamente através de toques de sinos de igrejas e capelas da
cidade da região de Viseu Dão Lafões, ativados por jovens voluntários a partir de uma partitura gráfica
("visual based score") com instruções ligadas à própria tradição sineira portuguesa e à perceção
sonora das localidades, criando uma fonosfera específica e irrepetível. Parte de diversas fontes e
influências que contribuem para uma narrativa que atua na ativação emocional da obra, a qual tenta
assim escapar a um carácter sonoro puramente paisagístico: desde logo, a carga simbólica e
libertadora da subida de jovens às torres dos campanários, locais tidos de difícil acesso, mas também
a ligação narrativa à importância teológica dos locais de culto, dos respetivos santos padroeiros e dos
rituais num sentido antropológico. Propõe ao público um guia de escuta de forma a ativar a
concentração, meditação e intensidade na receção de uma obra que assume de forma inequívoca a
sua condição de arte sacra contemporânea, logo imbuída de um espírito evangelizador em paralelo
com os seus aspetos puramente estéticos.
 
TAGSArteMangualdemappingúltimas
 
2017-07-09 10:56:05+00:00
 
tvn.pt
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Desportivo de Tondela realiza jogos-treino em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: Beirão Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=703301eb

 
Seg, 10 de Julho de 2017 16:58
 
Desportivo de Tondela realiza jogos-treino em Mangualde
 Até 14 de Julho, o Estádio Municipal de Mangualde acolhe o estágio de pré-temporada 2017/18 do CD
Tondela. A escolha do clube prende-se com as excelentes condições desportivas que Mangualde detém
 
 O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu o plantel e a equipa técnica,
no salão nobre da autarquia, num gesto de agradecimento por terem escolhido o município
mangualdense para o estágio.
 Os treinos realizam-se duas vezes por dia, às 9h30 e às 17h30. No dia 12, será possível assistir ao
Jogo de treino CD Tondela VS Paços de Ferreira e no dia 15 ao jogo de treino CD Tondela VS GD
Chaves. Ambos têm início às 17h30.
 A equipa, instalada no Hotel Senhora do Castelo, está disponível para tirar fotografias e dar
autógrafos aos adeptos.
 CALENDÁRIO
 10 a 15 de julho Estádio Municipal de Mangualde
 Segunda-feira | 10 de julho
 9h30 | Treino (Fechado) 17h30 | Treino (Fechado)
 Terça-feira | 11 de julho
 9h30 | Treino (Fechado) 17h30 | Treino (Fechado)
 Quarta-feira | 12 de julho
 9h30 | Treino (Fechado) 17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs Paços de Ferreira (Aberto)
 Quinta-feira | 13 de julho
 9h30 | Treino (Fechado) 17h30 | Treino (Fechado)
 Sexta-feira | 14 de julho
 9h30 | Treino (Fechado) 17h30 | Treino (Fechado)
 Sábado | 15 de julho
 17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs GD Chaves (Aberto) Próximo
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Projecto da Universidade 
de Aveiro estuda filarmónicas
MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, em par-
ceria com a Universidade de
Aveiro, estão a apoiar a reali-
zação de um projecto de inves-
tigação sobre as Bandas Filar-
mónicas no concelho de Man-
gualde. O projecto ‘A Nossa
Música, O Nosso Mundo: As-
sociações musicais, bandas fi-
larmónicas e comunidades lo-
cais (1880-2018)’ é do Instituto
de Etnomusicologia – Centro
de Estudos de Música e Dança,
financiado pela Fundação para
a Ciência e Tecnologia. 

O objectivo é mapear e es-
tudar o associativismo musical
ligado às bandas filarmónicas,
orfeões, coros e outras mani-
festações artísticas colectivas
em Portugal.

No âmbito do projecto, lide-
rado por Rosário Pestana, pro-
fessora da Universidade de
Aveiro, estão a ser digitalizados

os acervos das bandas filar-
mónicas do concelho de Man-
gualde. Tendo como critério de
análise a data de fundação, fo-
ram já digitalizadas várias
obras do arquivo da Sociedade
Filarmónica Lobelhense, em
parceria com o Arquivo Mu-
nicipal. A investigação vai
ainda incidir sobre a Festa da
Nossa Senhora do Castelo, en-
tre outras festividades do con-
celho, encontros de bandas e

outros acontecimentos, onde
serão feitas recolhas de dados
no terreno.

Neste âmbito, foi já apresen-
tada uma comunicação na I
Conferência Internacional de
Musicólogos e Etnomusicólo-
gos, realizada na Universidade
de Tor Vergata (Roma), com o
título ‘António Abrantes Al-
meida: Maestro da Banda de
Abrunhosa do Mato’ (Man-
gualde). |

Acervos das bandas filarmónicas estão a ser digitalizados
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Começaram as obras no nó do
antigo IP5 em Chãs de Tavares
MANGUALDEArrancaram as
obras no nó de Chãs de Tava-
res (nó do antigo IP5), em Man-
gualde. A intervenção pre vê a
sua requalificação, melhorando
o tráfego rodoviário e a segu-
rança no acesso directo à loca-
lidade de Chãs de Tavares e res-
tantes aldeias da freguesia.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João
Azevedo, realçou que “as po-
pulações do alto do concelho

esperavam por esta solução há
mais de uma década”. “Duran -
te esses anos, a Câmara Muni-

cipal e a União de Freguesias
de Tavares travaram uma luta
e arrancaram a ferros esta obra
que permitirá criar proximi-
dade e resolver o problema
desta população” salientou.

Esta intervenção resulta de
um acordo entre a Câmara e a
Infraestruturas de Portugal.
Com este acordo, poderão ser
feitas, a médio prazo, outras
acessibilidades às aldeias da
União de Freguesias. |

João Azevedo visitou obras
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Projecto de Pedro Gonçalves e Carolina Alves
foi o vencedor da segunda edição do “Wanted
Business Ideas”, promovido pela Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões Página 2

Parque ambiental
de Cavernães
inaugurado
Viseu | P5

Obras no nó de
Chãs de Tavares
já começaram
Mangualde | P20

Mau tempo causa
“sérios prejuízos” 
Tabuaço | P7

II LIGA ARRANCA COM 
DÉRBI BEIRÃO NO FONTELO

“Farmit” vence
concurso de
ideias de negócio

Cultura “invade”l
centro histórico

Jardins Efémeros promovem a realização de 300 actividades em Viseu, 
tendo como palco a zona mais antiga da cidade  Página 3

Sorteio ditou um Académico-Académica na jornada inaugural da II Liga. Na I Liga, o Tondela começa com uma deslocação
ao terreno do Feirense e na jornada seguinte recebe o FC Porto Páginas 13 e 14

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5288 10 DE JULHO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 €

Bombeiros 
assinalaram
68.º aniversário
Penalva do Castelo | P10 e 11

Folk Cantanhede
participantes
de todo o mundo
12.ª edição | P9

Morte após queda
investigada pela PJ
Viseu | P5

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT
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Mangualde vai ter central de Biomassa (c/ som)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/mangualde-vai-ter-central-de-biomassa-c-som/

 
A instalação em Mangualde de uma central de Biomassa para produção de energia é uma enorme
mais valia ambiental, económica e social para o concelho, considera o presidente da Câmara, João
Azevedo.
 
O Governo autorizou a instalação de quatro novas estações de Biomassa no país. Uma em Mangualde
e as outras três em Vila Velha de Rodão, Figueira da Foz e Famalicão.
 
A central de Biomassa de Mangualde tem como promotora a SIAF - empresa do Universo Sonae, que
produz aglomerados de madeira.
 
O autarca João Azevedo não tem dúvidas que a instalação da central de Biomassa é uma grande mais
valia para o concelho.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/J-Azevedo-Central-Biomassa-1.mp3
O autarca de Mangualde espera que a instalação da central de Biomassa no concelho ajude os
proprietários a limparem as matas.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/J-Azevedo-Central-Biomassa-2.mp3
 
Inserido em 10, Julho - 2017
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Cinema ao ar livre em Santiago de Cassurrães
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Cinema ao ar livre em Santiago de Cassurrães
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Julho de 2017
 
44 Views
 
No dia 13 de julho, o Largo da Igreja de Santiago de Cassurrães, Mangualde, acolhe a exibição do
filme 'A família bélier' numa sessão de cinema ao ar livre.
 
O início está marcado para as 21h30. A iniciativa, organizada pela Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde. A produção é da responsabilidade do
CineClube de Viseu.
 
Todos os elementos da família Bélier sofrem de surdez, exceto Paula, a filha adolescente. Desde
pequena que se habituou a ser porta-voz de cada um deles, fazendo a ponte de comunicação com o
resto do mundo. A vida deles é simples e feliz. Graças à ajuda de Paula, a sua surdez nunca foi
incapacitante. Mas tudo muda quando o professor de música de Paula descobre o seu enorme talento
para cantar e a incita a participar num prestigiado concurso em Paris (França). Para uma adolescente
comum, tudo seria relativamente simples, mas, para Paula, esta decisão implica deixar a família
entregue a si mesma. Sentindo-se dividida entre aquilo que considera ser o seu dever e o que deseja
para si, Paula tem de tomar a difícil decisão de se manter por perto o resto da vida ou caminhar em
direção aos seus sonhos.
 
Uma comédia dramática com realização de Eric Lartigau ("Como Casar e Ficar Solteiro", "Em Busca de
Uma Nova Vida", "Descaradamente Infiéis"), segundo uma ideia original de Victoria Bedos. Visto por
mais de sete milhões de espectadores em França, o filme teve seis nomeações para os Césares e deu
a Louane Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, o prémio de Atriz Revelação. Com
Karin Viard, François Damiens e Eric Elmosnino.
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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CD Tondela faz estágio em Mangualde
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CD Tondela faz estágio em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Julho de 2017
 
198 Views
 
Até 14 de julho, o Estádio Municipal de Mangualde acolhe o estágio de pré-temporada 2017/18 do CD
Tondela. A escolha do clube prende-se com as excelentes condições desportivas que Mangualde
detém. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu o plantel e a equipa
técnica, no salão nobre da autarquia, num gesto de agradecimento por terem escolhido o município
mangualdense para o estágio.
 
Os treinos realizam-se duas vezes por dia, às 9h30 e às 17h30. No dia 12, será possível assistir ao
Jogo de treino CD Tondela VS Paços de Ferreira e no dia 15 ao jogo de treino CD Tondela VS GD
Chaves. Ambos têm início às 17h30. A equipa, instalada no Hotel Srª do Castelo, está disponível para
tirar fotografias e dar autógrafos aos adeptos.
 
CALENDÁRIO 10 a 15 de julho
 
Estádio Municipal de Mangualde
 
Segunda-feira | 10 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Terça-feira | 11 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Quarta-feira | 12 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs Paços de Ferreira (Aberto)
 
Quinta-feira | 13 de julho
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9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Sexta-feira | 14 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Sábado | 15 de julho
 
17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs GD Chaves (Aberto)
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Espetáculo "Campanologias Beirãs" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-07-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=53643844

 
Na noite de 14 de julho, pelas 21h30, o Largo da Igreja da Misericórdia de Mangualde acolhe o
espetáculo Campanologias Beirãs da responsabilidade da Binaural/Nodar. Com a duração de 45
minutos, o espetáculo será composto por um concerto de sinos em três igrejas e por uma projeção
audiovisual simultânea resultante de um trabalho de recolha local. A iniciativa realiza-se no âmbito da
Rede Cultural Viseu Dão Lafões e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Campanologias Beirãs é um projeto sonoro de Luís Costa, presidente da Binaural/Nodar, cujo
resultado final é uma composição exclusivamente através de toques de sinos de igrejas e capelas da
cidade da região de Viseu Dão Lafões, ativados por jovens voluntários a partir de uma partitura gráfica
("visual based score") com instruções ligadas à própria tradição sineira portuguesa e à perceção
sonora das localidades, criando uma fonosfera específica e irrepetível. Parte de diversas fontes e
influências que contribuem para uma narrativa que atua na ativação emocional da obra, a qual tenta
assim escapar a um carácter sonoro puramente paisagístico: desde logo, a carga simbólica e
libertadora da subida de jovens às torres dos campanários, locais tidos de difícil acesso, mas também
a ligação narrativa à importância teológica dos locais de culto, dos respetivos santos padroeiros e dos
rituais num sentido antropológico. Propõe ao público um guia de escuta de forma a ativar a
concentração, meditação e intensidade na receção de uma obra que assume de forma inequívoca a
sua condição de arte sacra contemporânea, logo imbuída de um espírito evangelizador em paralelo
com os seus aspetos puramente estéticos.
 
9 de Julho de 2017
 
Redacção
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CD Tondela treina em Mangualde
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Estágio pré-temporada 2017/18
 
ASSISTA AOS JOGOS DE TREINO DO CD TONDELA NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MANGUALDE
 
12 DE JULHO | CD TONDELA VS PAÇOS DE FERREIRA
 
15 DE JULHO| CD TONDELA VS GD CHAVES
 
17h30, entrada Livre
 
Até 14 de julho, o Estádio Municipal de Mangualde acolhe o estágio de pré-temporada 2017/18 do CD
Tondela. A escolha do clube prende-se com as excelentes condições desportivas que Mangualde
detém. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu o plantel e a equipa
técnica, no salão nobre da autarquia, num gesto de agradecimento por terem escolhido o município
mangualdense para o estágio.
 
Os treinos realizam-se duas vezes por dia, às 9h30 e às 17h30. No dia 12, será possível assistir ao
Jogo de treino CD Tondela VS Paços de Ferreira e no dia 15 ao jogo de treino CD Tondela VS GD
Chaves. Ambos têm início às 17h30. A equipa, instalada no Hotel Srª do Castelo, está disponível para
tirar fotografias e dar autógrafos aos adeptos.
 
CALENDÁRIO
 
10 a 15 de julho
 
Estádio Municipal de Mangualde
 
Segunda-feira | 10 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Terça-feira | 11 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Quarta-feira | 12 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
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17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs Paços de Ferreira (Aberto)
 
Quinta-feira | 13 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Sexta-feira | 14 de julho
 
9h30 | Treino (Fechado)
 
17h30 | Treino (Fechado)
 
Sábado | 15 de julho
 
17h30 | Jogo de treino CD Tondela vs GD Chaves (Aberto)
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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David 
Rodrigues 
Santiago 
da Guarda 

O LEITOR 

Domingos 
Simão 
Corval 

A NOTICIA 

ARTESANATO. O Centro de Amizade e 
Animação Social de Santiago da Guarda, 
realiza de 15 a 17 deste mós a XXIV Feira 
de Artesanato. 

ARTES. O Largo Dr. Couto, em Man-
gualde, acolhe mais uma edição da ini-
ciativa 'Em Quarto Crescente: Noites de 
encontros com as artes em mente'. 

DÁDIVAS. A GOTA - União de Dadores 
de Sangue de Corval (Alentejo) prosse-
gue, no dia 15, com as suas atividades e 
realiza mais uma ação de recolha. 

A RZSPOSTA 

semelhança de edições anteriores, a 
adesao de artesaos é muito significati-
va, prevendo-se uma mostra de arte-
sanato com 140 participantes. 

A iniciativa começa no dia 19. A edição 
deste ano será ainda mote da celebra-
ção do 20g aniversário da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 

Esta ação de recolha realiza-se em 
Campinho (Reguengos de Monsaraz) 
no Espaço Cultural, no seguinte horá-
rio: 09h00 às 13h00 

Sofia 
Monteiro 
Manauolde 
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Nelas acolhe debate
sobre inovação 
e coesão social
Seminário CIM Viseu Dão Lafões apresenta rede da coesão
social e projectos em curso em vários municípios
“Inovação social em Viseu
Dão Lafões” é o tema do se-
minário que vai decorrer esta
quinta-feira, no edifício Mul-
tiusos de Nelas. Um encontro
que vai decorrer entre as 9h30
e as 13h00.

No âmbito do Portugal 2020,
a Comunidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões viu
aprovado o seu Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão
Territorial Viseu Dão Lafões
2020 (PDCT VDL 2020) e, para
a sua implementação, consti-
tuiu uma Plataforma de Coo-
peração Institucional organi-
zada em redes temáticas, na
qual se destaca a Rede de Coe-
são Social. 

Esta rede temática visa dina-
mizar, suportar e monitorizar
intervenções de carácter terri-
torial, concebidas e desenvol-
vidas na região, assegurando a
sua relevância e eficácia, se-
gundo uma estratégia de inter-
venção intermunicipal. 

O seminário, organizado pela
CIM Viseu Dão Lafões em par-
ceria com o Centro Distrital de
Viseu do Instituto da Segurança
Social pretende promover a
inovação e a coesão social na
região.

O evento começa às 09h30
com a sessão de abertura onde
intervirão José Borges da Silva,
presidente da Câmara Munici-
pal de Nelas, Telmo Antunes,
director do Centro Distrital de
Viseu do Instituto da Segurança
Social, José Morgado Ribeiro,
presidente da Comunidade In-

termunicipal Viseu Dão Lafões.
Às 10h00, é apresentada a

“Iniciativa Portugal Inovação
Social”, por Filipe Almeida, pre-
sidente da Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social, se-
guindo-se o debate sobre a
“Coesão Social em Viseu Dão
Lafões”, moderado por Ana
Paula Marques, directora do
Núcleo de Intervenção Social,
do Centro Distrital de Viseu do
Instituto da Segurança Social.

A apresentação da Rede da
Coesão Social Viseu Dão Lafões
será feita por Nuno Martinho,
secretário executivo da Comu-
nidade IntermunicipalViseu
Dão Lafões com a participação
de João Queirós, investigador
da Universidade do Porto e do-
cente do Instituto Politécnico
do Porto. 

O projeto ASSOL será apre-
sentado por Mário Pereira, di-
rector executivo da Associação
de Solidariedade Social de La-
fões, seguindo-se o projeto
“Café Memória” por José Car-
reira, coordenador do Centro
de Apoio Alzheimer Viseu e do
projeto “Café Memória”. 

A sessão inclui, ainda, a apre-
sentação dos projectos “Bons
Velhos Tempos” por Maria José
Coelho, vereadora do Pelouro
da Ação Social do Município de
Mangualde e  “Famílias de A a
Z” por Carla Antunes, vereadora
do Pelouro da Ação Social do
Município de Tondela.

O debate, que pretende en-
volver todos os participantes
no seminário e pessoas inte-
ressadas nestes temas está pre-
visto para as 12h00.|

Iniciativa vai decorrer no edifício Multiusos de Nelas
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A circulação automóvel está condicionada a
partir de hoje para a instalação e montagem
de infra-estruturas expositivas, logísticas e
de som para a Feira de São Mateus Página 3

Viseu “abraça”
Programa Mentores
para Migrantes
Intervenção Social | P3

IBM promove gosto
pelas tecnologias
entre as raparigas
Formação | P5

Cinema e música
para ver e ouvir nos
Jardins Efémeros
Centro histórico | P5

Viseu Dão Lafões
debate inovação 
e coesão social
Em Nelas | P10

Guarda quer ser
Capital Europeia da
Cultura em 2027
Candidatura | P11

Sector privado 
na saúde está em
franco crescimento
Estudo | P20

Montagem da feira 
condiciona trânsito 
no Campo de Viriato

Nova ETAR de Castro Dairel
custa 6,7 milhões de euros

A infra-estrutura tem 85% de apoio proveniente do POSEUR e um prazo de execução de 20 meses Página 9

Burla qualificada na
forma tentada e pas-
sagem de moeda falsa
na forma tentada são
os crimes que o Minis-
tério Público imputa a
dois cidadãos estran-
geiros. A burla, de
meio milhão de euros,
visava um empresário
de Tondela Página 8

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5289 11 DE JULHO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional
anunciou ontem que levantou o impedimento
ao clube viseense de registar contratos de
trabalho Página 14

Académico regulariza
situação tributária e já
pode registar contratos

EMPRESÁRIO ESCAPA
A BURLA DE MEIO 
MILHÃO DE EUROS 
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O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, recebeu a equipa do CD Tondela no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, recebendo do presidente do
clube, Gilberto Coimbra, uma camisola autografada pelos
jogadores e um cachecol. Recorde-se que o CD Tondela
está a estagiar em Mangualde, usando o estádio municipal
para os primeiros dias da pré-época, enquanto o relvado
do Estádio João Cardoso, em Tondela, está a ser inter-
vencionado. FOTO: DR

Equipa do CD Tondela recebida
na Câmara de Mangualde
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Obras no nó de Chãs de Tavares (nó do ex-IP5), já arrancaram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-07-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25372

 
Obras no nó de Chãs de Tavares (nó do ex-IP5), já arrancaram
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
11 de Julho de 2017
 
21 Views
 
De forma a responder às necessidades da população, já arrancaram as obras no nó de Chãs de
Tavares (nó do ex-IP5).
 
A intervenção prevê a sua requalificação, melhorando o tráfego rodoviário e a segurança no acesso
direto à localidade de Chãs de Tavares e restantes aldeias da freguesia.
 
Consciente da importância desta empreitada, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, realça que "as populações do alto do concelho esperavam por esta solução há mais de uma
década". "Durante esses anos, a Câmara Municipal e a União de Freguesias de Tavares travaram uma
luta e arrancaram a ferros esta obra que permitirá criar proximidade e resolver o problema desta
população" salientou.
 
Esta intervenção, há muito reclamada pela população, resulta de um acordo entre a Câmara Municipal
de Mangualde e a Infraestruturas de Portugal S.A.. Com este acordo entre as instituições, poderão ser
feitas a médio prazo outras acessibilidades às aldeias da União de Freguesias de Tavares.
 
Por:Mun.Mangualde
 
11 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Noites com arte em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-07-2017

Meio: MetroNews Online

URL:https://www.metronews.com.pt/2017/07/11/noites-com-arte-em-mangualde/

 
De 19 a 22 de julho, o Largo Dr. Couto em Mangualde acolhe mais uma edição da iniciativa 'Em
Quarto Crescente: Noites de encontros com as artes em mente'. A edição deste ano será ainda mote
da celebração do 20º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O evento, iniciativa da
Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal, conta com o apoio do Agrupamento de
Escolas de Mangualde (através das Bibliotecas Escolares), da Papelaria Adrião, de Igor Figueiredo
(serviço de bar) e Adelaide Pais (voz off). Os espetáculos começam às 21h30.
 
Sob o mote "1997 - 2001: A infância da Biblioteca", no dia 19 de julho vai subir ao palco a peça de
teatro "Abílio, Guardador de Abelhas", uma produção da Nicho - Associação Cultural, seguido de um
espetáculo de música e dança protagonizado pelo Centro de Estudos Musicais Nancy. O comediante
João Seabra irá assegurar um fim de noite cheio de gargalhadas com o seu espetáculo de stand up
comedy. A noite de dia 20 arranca com a peça de teatro "A louca história da Península" do Teatro
Peripécia, e termina com a atuação do grupo de jazz tradicional, Sinfo Dixie. A noite celebra o período
de "2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca". A atuação do Chef Diogo e Zé Mágico, do grupo Omiri,
e do artista Jonny Abbey são as propostas para a noite de 21 de julho que assinala a época "2007 -
2011: A juventude da Biblioteca". A iniciativa termina no dia 22, com a animação a cargo da
Associação Cultural Contracanto e da Orquestra POEMa, com o musical "Os Miseráveis", com um
espetáculo de stand up comedy por Francisco Menezes, e o concerto do grupo Trio Limbo. Ao todo são
quatro dias dedicados à cultura, com teatro, música e comédia num ambiente de café concerto.
 
PROGRAMA
 
EM QUARTO CRESCENTE:
 
NOITES DE ENCONTROS COM AS ARTES EM MENTE
 
19 a 22 de julho, 21h30, Largo Dr. Couto
 
19 de julho
 
1997 - 2001: A infância da Biblioteca
 
Teatro Nicho | "Abílio, Guardador de Abelhas"
 
Música/Dança | Centro de Estudos Musicais Nancy
 
Stand up Comedy | João Seabra
 
20 de julho
 
2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca
 
Teatro Peripécia | "A louca história da Península"
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Concerto | Sinfo Dixie
 
21 de julho
 
2007 - 2011: A juventude da Biblioteca
 
Showcooking e magia | Chef Diogo e Zé Mágico
 
Concerto | Omiri
 
Concerto | Jonny Abbey
 
22 de julho
 
2012 - 2017: A maturidade da Biblioteca
 
Musical | "Os Miseráveis" - Contracanto/Orquestra POEMa
 
Stand up Comedy com Francisco Menezes
 
Concerto | Trio Limbo
 
10 de Julho de 2017
 
Redacção
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Mangualde Fashion, uma oportunidade para os jovens no mundo da moda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-07-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6996027

 
À semelhança de anos anteriores, o Município de Mangualde volta a organizar mais uma edição do
Mangualde Fashion , um desfile de moda que visa promover e dinamizar o comércio e as marcas
locais, bem como dar uma oportunidade no mundo da moda aos jovens que sonham enveredar por
esse caminho. O casting tem data marcada para 28 de julho, às 14h30, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
A iniciativa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, com 1,65m ou
mais de altura e que gostem de moda. As inscrições são limitadas e devem ser efetuadas até 21 de
julho no site da autarquia ou através do envio da ficha de inscrição para turismo@cmmangualde.pt, ou
entregando a mesma no posto de turismo (T. 232 613 980).
 
À semelhança de edições anteriores, esta atividade promovida pela autarquia mangualdense, conta
com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
 
DESFILE AGENDADO PARA 6 DE SETEMBRO
 
A 6ª edição do  Mangualde Fashion  está marcada para 6 de setembro, quarta-feira, no Largo Dr.
Couto, pelas 21h00, e pretende igualar ou até mesmo superar o sucesso alcançado em edições
anteriores. Este desfile de moda pretende, uma vez mais, dinamizar e promover as marcas e as lojas
do concelho, envolvendo os vários representantes de lojas de roupa e acessórios, ourivesarias e
relojoarias, sapatarias, cabeleireiros, maquilhadores, ópticas, entre outros.
 
11 de Julho de 2017
 
Redacção

Página 82



A83

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,87 x 2,40 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70391332 11-07-2017

AVÓS A 26 de julho, a partir das 11.00 horas, o 

Município de Mangualde vai promover um 'Arraial 

Sénior, iniciativa que assinala o Dia dos Avós. As 

comemorações começam com a celebração de eu-

caristia, seguida de uma bela tarde de convívio com  

troca de merendas e muita animação, a partir das 

14.00 horas. O momento do Bolo dos Avós aconte-

cerá pelas 1 5.30 horas. O Dia dos Avós comemora-

se a 26 de julho, por ser o dia de Santa Ana e São 

Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus Cristo. 
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Mangualde - Quarto Crescente - Noites com Arte
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a477207e

 
ESTÃO DE VOLTA AS NOITES DEDICADAS ÀS ARTES EM QUARTO CRESCENTE
 
19 A 22 DE JULHO, 21H30, LARGO DR. COUTO
 
De 19 a 22 de julho, o Largo Dr. Couto em Mangualde acolhe mais uma edição da iniciativa 'Em
Quarto Crescente: Noites de encontros com as artes em mente'. A edição deste ano será ainda mote
da celebração do 20º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O evento, iniciativa da
Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal, conta com o apoio do Agrupamento de
Escolas de Mangualde (através das Bibliotecas Escolares), da Papelaria Adrião, de Igor Figueiredo
(serviço de bar) e Adelaide Pais (voz off). Os espetáculos começam às 21h30.
 
Sob o mote "1997 - 2001: A infância da Biblioteca", no dia 19 de julho vai subir ao palco a peça de
teatro "Abílio, Guardador de Abelhas", uma produção da Nicho - Associação Cultural, seguido de um
espetáculo de música e dança protagonizado pelo Centro de Estudos Musicais Nancy. O comediante
João Seabra irá assegurar um fim de noite cheio de gargalhadas com o seu espetáculo de stand up
comedy. A noite de dia 20 arranca com a peça de teatro "A louca história da Península" do Teatro
Peripécia, e termina com a atuação do grupo de jazz tradicional, Sinfo Dixie. A noite celebra o período
de "2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca". A atuação do Chef Diogo e Zé Mágico, do grupo Omiri,
e do artista Jonny Abbey são as propostas para a noite de 21 de julho que assinala a época "2007 -
2011: A juventude da Biblioteca". A iniciativa termina no dia 22, com a animação a cargo da
Associação Cultural Contracanto e da Orquestra POEMa, com o musical "Os Miseráveis", com um
espetáculo de stand up comedy por Francisco Menezes, e o concerto do grupo Trio Limbo. Ao todo são
quatro dias dedicados à cultura, com teatro, música e comédia num ambiente de café concerto.
 
PROGRAMA
 
EM QUARTO CRESCENTE:
 
NOITES DE ENCONTROS COM AS ARTES EM MENTE
 
19 a 22 de julho, 21h30, Largo Dr. Couto
 
19 de julho
 
1997 - 2001: A infância da Biblioteca
 
Teatro Nicho | "Abílio, Guardador de Abelhas"
 
Música/Dança | Centro de Estudos Musicais Nancy
 
Stand up Comedy | João Seabra
 
20 de julho
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2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca
 
Teatro Peripécia | "A louca história da Península"
 
Concerto | Sinfo Dixie
 
21 de julho
 
2007 - 2011: A juventude da Biblioteca
 
Showcooking e magia | Chef Diogo e Zé Mágico
 
Concerto | Omiri
 
Concerto | Jonny Abbey
 
22 de julho
 
2012 - 2017: A maturidade da Biblioteca
 
Musical | "Os Miseráveis" - Contracanto/Orquestra POEMa
 
Stand up Comedy com Francisco Menezes
 
Concerto | Trio Limbo
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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JULHO FESTA de encerramento "Dou Mais Tempo À Vida" - Liga Portuguesa Contra o
Cancro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4352c10e

 
Mangualde respondeu com muita participação, criatividade e generosidade
 
Dar mais tempo à vida
 
Aproxima-se do final a iniciativa que desde 7 de abril mobilizou a comunidade de Mangualde numa
causa comum: 22 equipas constituídas por quase 300 voluntários, realizaram mais de 40 iniciativas,
das quais 20 de sensibilização para a prevenção do cancro e de informação sobre os serviços que a
Liga Portuguesa Contra o Cancro tem de apoio ao doente oncológico e família.
 
No próximo dia 15 de julho, sábado, a partir das 8h30, decorre em Mangualde a grande festa de
encerramento do projeto Dou Mais Tempo À Vida® que vai envolver toda a comunidade ao longo do
dia com atividades desportivas, lúdico-culturais e atuações musicais.
 
Para além do espaço de alimentação e lazer, esta cerimónia de encerramento conta ainda com um
espaço de saúde, dedicado à prevenção do cancro e tem um momento muito especial, pelas 20h30:
"Unidos pela Vida" - Testemunhos de sobreviventes de cancro e largada de balões luminosos.
 
Dou Mais Tempo À Vida® é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC) que visa a promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito
comunitário, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente
oncológico e à família.
 
"Somos naturalmente Saudáveis", "Mãos unidas", Mulheres de rosa", "Com saúde, com paixão,
mulheres de coração" são exemplos dos nomes de algumas das 22 equipas que se organizaram no
concelho de Mangualde, num projeto de solidariedade e compromisso, como referia o presidente da
autarquia, João Azevedo, na sessão de abertura.
 
As equipas, com um mínimo de sete e máximo de 15 elementos, constituídas por grupos de amigos ou
conhecidos, de familiares, colegas de trabalho, ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia,
tiveram como tarefa desenvolver atividades de sensibilização para a problemática da doença
oncológica e atividades de angariação de fundos. Até ao final do projeto realizaram mais de 40
iniciativas, das quais 20 de sensibilização / educação para a saúde com a presença de profissionais de
saúde.
 
Para além da impressionante dispersão geográfica, a organização destaca o cuidado de chegar com a
mensagem da promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, desde os mais pequenos
até aos mais seniores.
 
"Comer Bem dá Saúde" é um exemplo de uma campanha implementada em todas as escolas do 1.º
ciclo do concelho de Mangualde que teve como objetivo fomentar hábitos saudáveis na alimentação
das crianças. Outra iniciativa, também dirigida aos mais jovens, foi a da equipa "Escolas de Mangualde
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+ saúde" que juntou alunos dos 4.º, 5.º e 6º anos. Mas também os cidadãos seniores tiveram aulas
de yoga, organizadas pela equipa "Somos Naturalmente Saudáveis" e, por exemplo entre muitas
atividades, a equipa "Mulheres de Rosa" organizou uma ação de sensibilização sobre a prevenção do
cancro da mama no homem e na mulher.
 
O projeto Dou Mais Tempo à Vida ® conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Rua Direita
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De 19 a 22 de Julho, o Largo Dr.
Couto em Mangualde acolhe
mais uma edição da iniciativa
‘Em Quarto Crescente: Noites
de encontros com as artes em
mente’. 

A edição deste ano será ainda
mote para a celebração do 20.º
aniversário da Biblioteca Mu-
nicipal Dr. Alexandre Alves. 

Sob o mote “1997 – 2001: A
infância da Biblioteca”, no dia
19 de julho vai subir ao palco a
peça de teatro "Abílio, Guarda-
dor de Abelhas", uma produ-
ção da Nicho - Associação Cul-
tural, seguido de um espetá-
culo de música e dança prota-
gonizado pelo Centro de Estu-
dos Musicais Nancy. 

O comediante João
Seabra irá assegurar um fim de
noite cheio de gargalhadas
com o seu espectáculo
de stand up comedy. 

A noite de dia 20 arranca
com a peça de teatro "A louca
história da Península" do Tea-
tro Peripécia, e termina com a
actuação do grupo de jazz tra-
dicional, Sinfo Dixie.  A noite
celebra o período de “2002 –
2006: A adolescência da Biblio-

teca”. 
A atuação do Chef Diogo e

Zé Mágico, do grupo Omiri, e
do artista Jonny Abbey são as
propostas para a noite de 21 de
julho que assinala a época
“2007 – 2011: A juventude da
Biblioteca”. A iniciativa termina
no dia 22, com a animação a
cargo da Associação Cultural

Contracanto e da Orquestra
POEMa, com o musical “Os
Miseráveis", com um espectá-
culo de stand up comedy
por Francisco Menezes, e o
concerto do grupo Trio Limbo.
Ao todo são quatro dias dedi-
cados à cultura, com teatro,
música e comédia num am-
biente de café concerto. 

O evento, iniciativa da Câ-
mara Municipal de Mangualde
e da Biblioteca Municipal,
conta com o apoio do Agrupa-
mento de Escolas de Man-
gualde (através das bibliotecas
escolares), da Papelaria Adrião,
de Igor Figueiredo e Adelaide
Pais (voz off). Os espetáculos
começam às 21h30.|

Biblioteca de Mangualde
assinala duas décadas
Artes Durante quatro dias (de 19 a 22 de Julho) a cidade vai ter encontros com
o teatro, a música e a comédia em ambiente de café concerto

DR

Biblioteca municipal tem promovido as mais diversas iniciativas com vista à divulgação da leitura
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O festival oferece o que de melhor se faz na
área da música. De hoje a sábado, o evento
propõe também a apresentação de livros, 
discos, exposições e gastronomia   Página 7

Tondela veste-se
de “Tons de Festa” 
durante quatro dias

Dois feridos gravesI
e um ligeiro em despisteI
Acidente registou-se em Santarinho, nos arredores da cidade de Viseu   Página 3

O principal suspeito
dos crimes de Aguiar
da Beira, em 2016, vai
ser julgado por todos
os crimes de que é
acusado. Tribunal de
Trancoso indeferiu um
requerimento da
defesa, que pretendia
declarar inválida parte
da acusação Página 20

Viseu sob “aviso
amarelo” devido às
altas temperaturas
Hoje e amanhã | P5

Mangualde 
encontra-se com 
o teatro, a música 
e a comédia
Largo Dr. Couto | P10

Junta entrega 
25 mil euros para 
casa mortuária
Em Torredeita | P3

Nova central 
de biomassa é 
instalada até 2019
Protocolo | P2

Tondela reforça
plantel com Joca
do Sp. Braga  
Futebol | P14

Académico 
apresenta-se hoje
frente ao Aves 
Em Viseu | P13

Festas começam
sexta-feira 
em Penacova
Ao som dos GNR | P11

Seia alerta ministro
para acessibilidades
Visita | P9

Hoje
com o

seu jornal

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5290 12 DE JULHO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

JOSÉ FONSECA

PEDRO DIAS JULGADO
PELOS CRIMES 
DE QUE É ACUSADO
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3º Encontro de pastores Daniel Couto | 23 de julho em Espinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-07-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2535

 
3º Encontro de pastores Daniel Couto | 23 de julho em Espinho - Mangualde
 
2017-07-12
 
A Abadia de Espinho, na freguesia de Espinho (Mangualde), acolhe, no domingo, 23 de julho, mais
uma edição do Encontro de Pastores Daniel Couto. O encontro começa às 10h00 e é uma organização
da Junta de Freguesia de Espinho, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da VisLavour, da
Azurmáquinas, do Mister Reboques e de todas as freguesias de Mangualde.
 
Do programa figuram vários momentos: desfile de tratores pela freguesia, Mercado de Espinho,
sensibilização e prevenção de acidentes de tratores pela GNR, exposição de Gado Ovino, gincana de
tratores, encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques).
 
Programa:
 
10h00 | Desfile de tratores pela freguesia
 
14h00 | Abertura do Mercado de Espinho
 
14h30 | Sensibilização e prevenção de acidentes de tratores - GNR
 
15h00 | Exposição de Gado Ovino
 
16h00 | Gincana de tratores
 
18h00 | Encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques)
 
2017-07-12
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150 homens, mais de 40 viaturas e seis meios aéreos combatem incêndio em
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12-07-2017

Meio: Porto Canal Online

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/127836

 
12-07-2017 18:57
 
Cerca de 150 homens, mais de 40 viaturas e seis meios aéreos combatem um incêndio em Mangualde,
Viseu, que já esteve a pôr em perigo várias habitações, avança esta quarta-feira fonte da Câmara
Municipal de Mangualde ao Porto Canal.
 
(em atualização)
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CLÁSSICOS: Raid Citroen 2CV - TVN
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URL:http://www.tvn.pt/classicos-raid-citroen-2cv/

 
Home MotorSports CLÁSSICOS: Raid Citroen 2CV
 
CLÁSSICOS: Raid Citroen 2CV
 
Por tvn.pt - Jul 12, 2017
 
No sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um raid nacional de Citroen 2CV,
com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
TAGSCitroenMangualdeúltimas
 
2017-07-12 10:10:16+00:00
 
tvn.pt
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Mangualde dá tiro de partida a Raid Nacional de 2CV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: Aquela Máquina Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dd803f86

 
No próximo sábado, dia 15 de Julho, às 15 horas, Mangualde dará o tiro de partida a um raid nacional
de Citroën 2CV, com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na
Cunha Alta e a Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares.
 
O raid, organizado pelo Racing Team Habas, uma organização francesa especializada em provas todo
terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer mais de 2.600 km de estradas e caminhos de Norte a
Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV, em 1990. Durante a tarde de 14 de Julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de Julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
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Encontro de Pastores e Raid Nacional de 2CV em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb442fae

 
A Abadia de Espinho, na freguesia de Espinho (Mangualde), acolhe, no domingo, 23 de julho, mais
uma edição do Encontro de Pastores Daniel Couto. O encontro começa às 10h00 e é uma organização
da Junta de Freguesia de Espinho, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da VisLavour, da
Azurmáquinas, do Mister Reboques e de todas as freguesias de Mangualde.
 
Do programa figuram vários momentos: desfile de tratores pela freguesia, Mercado de Espinho,
sensibilização e prevenção de acidentes de tratores pela GNR, exposição de Gado Ovino, gincana de
tratores, encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques).
 
Programa:
 
10h00 | Desfile de tratores pela freguesia
 
14h00 | Abertura do Mercado de Espinho
 
14h30 | Sensibilização e prevenção de acidentes de tratores - GNR
 
15h00 | Exposição de Gado Ovino
 
16h00 | Gincana de tratores
 
18h00 | Encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques)
 
Mangualde, 11 de julho de 2017
 
Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
 
Teresa Juncal Pires | 910 945 790| teresajuncalpires@essenciacompleta.pt
 
No sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um raid nacional de Citroen 2CV,
com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
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Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Mangualde, 12 de julho de 2017
 
Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
 
Teresa Juncal Pires | 910 945 790| teresajuncalpires@essenciacompleta.pt
 
13 Julho, 2017
 
José Silva
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Mais de 150 ciclistas percorreram
as ruas de Mangualde na Urban Race 
 As ruas da cidade de Mangualde serviram de palco, no dia 1 de julho, para 
a terceira edição da Urban Race que juntou mais de 150 ciclistas. A prova foi 
organizada pelo Clube de BTT Azuribike Mangualde Team e teve a parceria da 
Câmara de Mangualde. Ao longo do circuito foram muitos os espetadores que 
incentivaram os corredores à passagem das bicicletas de todo o terreno (BTT). A 
velocidade foi uma constante da prova ainda que a resistência seja a nota domi-
nante pois o objetivo é fazer o maior número de voltas no circuito,  em três horas. 
Na categoria ‘Master A’, o vencedor foi Luís Gomes que completou 18 voltas em 
três horas e três segundos. Na categoria ‘Master B’ ficou José Rosa, com 18 voltas, 
e na ‘Master C’, foi José Gouveia, com 15 voltas, o primeiro. Flávia Gomes con-
quistou o primeiro lugar na categoria ‘Feminina’, com 16 voltas. Já na categoria de 
‘Elites’ a vitória coube a Fábio Tomás, com 19 voltas.
 Nas categorias ‘Tripla Masculina’ a vitória pertenceu às equipas Centro Pneus 
Recta do Campo BTT Quartzo, com 18 voltas; na categoria ‘Dupla Masculina’, a 
vitória foi da AMPQ – A.M. Póvoa Das Quartas / Gormak Bikes, com 19 voltas; 
na categoria ‘Dupla Mista’, a equipa Ser e Parecer Pro Bike Team, com 17 voltas, 
foi a vencedora.                                                                                                            PBA
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 Mangualde vai receber uma das qua-
tro centrais elétricas de biomassa florestal 
que o Governo acaba de dar luz verde para 
avançarem. As restantes unidades de pro-
dução de energia a partir dos resíduos das 
florestas vão surgir nos concelhos de Vila 
Velha de Ródão, Figueira da Foz e Fama-
licão e terão de entrar em exploração até 
ao final de 2019, representando um inves-
timento de cerca de 185 milhões de euros. 
A central de biomassa de Mangualde tem 
como promotora a SIAF – empresa do 
Universo Sonae, de produção de aglome-
rados de madeira (painéis de fibra de mé-
dia dimensão).
 O presidente da Câmara de Mangual-
de, João Azevedo, considera que o conce-
lho fica a ganhar em várias frentes com a 
instalação de uma central de Biomassa 
para a produção de energia. Por um lado, 
“traz investimento e cria emprego”, a par 
da mais-valia que representa para o or-
denamento do território e segurança da 
floresta. “Ganha o concelho e ganha a re-
gião. Nós temos a possibilidade de ter aqui 
uma licença de biomassa que permite um 
grande investimento, permite também res-
ponder ao problema da recolha e entrega 
da matéria-prima que sai da floresta e, 
portanto, duas grandes oportunidades de 
melhorar ao criar economia local, criar 
investimento e, ao mesmo tempo, dispo-
nibilizar às pessoas a possibilidade de elas 
próprias fazerem a sua recolha e depois te-
rem algum retorno dos resíduos florestais”, 
acrescentou o autarca.
 O ciclo destas centrais elétricas de bio-
massa florestal é garantir a limpeza das 
matas – um dos maiores perigos para os 
incêndios – e que esse combustível retira-
do seja rentável para o país. Para o autarca 
de Mangualde é ainda “determinante para 
o ambiente e para o ecossistema ao serem 
criadas energias mais limpas, energias 
mais baratas, energias que não produzem 
tanta poluição e tudo isto acaba por ser óti-
mo para este concelho e para a região”.
 Com a atribuição destas quatro licen-
ças de produção, eleva-se para oito o nú-
mero de projetos e de reforços de centrais 
de biomassa já licenciados durante a atual 

legislatura. No distrito passam a estar ga-
rantidas duas unidades de biomassa flores-
tal uma vez que ao concelho de Viseu já ti-
nha sido atribuída a licença para a criação 
de um projeto desta natureza (ver texto em 
baixo), assim como em Famalicão, Fundão 
e Porto de Mós.

ObjetivO: diminuir
Os riscOs de incêndiO

 Estes projetos inserem-se “no quadro 
dos objetivos nacionais e comunitários 
para a área das energias renováveis e das 
políticas climáticas, estimulando a criação 
de emprego e o desenvolvimento regional”, 
segundo tem vindo a destacar a Secretaria 
de Estado da Energia, mas o país sabe - e 
está mais alertado com o grande incêndio 
de Pedrogão Grande - que as unidades são 
uma resposta efetiva à prevenção de incên-
dios florestais e à promoção da atividade 
florestal em Portugal.
 “Esta medida enquadra-se assim na 
estratégia do Governo de prevenção e mi-
nimização do risco de incêndios, com in-
tervenção ao nível da floresta, bem como 
de promoção e diversificação da economia 
regional e de aproveitamento dos recursos 
endógenos”, referiu fonte oficial da Secre-
taria de Estado da Energia.
 João Azevedo acrescenta que é a opor-
tunidade de se fazer alguma coisa, porque 
de outra forma os proprietários não têm 
condições financeiras de limpar os seus 
terrenos: “É a realidade dos factos: a maio-
ria das famílias e dos proprietários não tem 
condições para todos os anos fazerem uma 

limpeza ajustada e determinante naquilo 
que é a proteção florestal. Há umas déca-
das atrás havia mais pessoas no território 
e mais pessoas a depender da floresta e da 
agricultura e essa subsistência fazia com 
que os territórios estivessem mais ordena-
dos e mais limpos. Depois, passámos para 
um momento da nossa história em que o 
investimento na floresta foi mais para os 
grandes proprietários e o resto dos terre-
nos foram completamente abandonados. 
Eu acho que com esta possibilidade está-se 
a criar uma oportunidade para as pessoas 
terem mais motivação ou mais possibili-
dade de poderem resolver o problema da 
limpeza da floresta”.
 Em 2006, foram lançados procedimen-
tos de concurso público para construir e 
explorar centrais de biomassa florestal re-
sidual, mas a iniciativa privada deixou por 
instalar 50% da potência de injeção então 
colocada a concurso e que agora o Gover-
no quer atribuir.
 Em paralelo, o Governo revelou que 
foi agora criado um regime especial e ex-
traordinário para instalação e exploração 
de centrais de biomassa pelos municípios 
ou, por decisão destes, por comunidades 
intermunicipais ou por associações de 
municípios, potenciando o objetivo de as-
segurar aos produtores florestais o valor do 
material lenhoso.
 A potência de injeção na rede elétrica 
a atribuir, ao abrigo desta legislação, não 
deverá exceder um total de 60 MW e um 
máximo de 15 MW por central, as quais 
beneficiarão de medidas de apoio à venda 
da eletricidade.                                             EA

A CONSTRUçãO DA UNIDADE DE VISEU VAI ARRANCAR DE IMEDIATO

mangualde recebe uma das novas centrais
de biomassa anunciadas pelo Governo
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“Julgo que seria bom 
formarem-se menos médicos 
dentistas, mas com mais 
qualidade, fechando 
faculdades [de medicina 
dentária em Portugal]”.

Miguel Moura Gonçalves
Estomatologista

“Os Jardins Efémeros [JE] 
representam dez dias de 
celebração da cidade”.

Sandra Oliveira 
Criadora dos JE

“O Festival Tom de Festa 
[festival de músicas 
do mundo] continua 
a reiventar ideais da 
divulgação da diversidade 
de géneros musicais, 
revelando o caráter de 
mestiçagem de sonoridades 
e poéticas de muitas 
geografias e solidariedades”.

ACERT
Entidade organizadora

“É a realidade dos factos: 
a maioria das famílias e 
dos proprietários não tem 
condições fincanceiras 
para todos os anos fazer 
uma limpeza ajustada e 
determinante naquilo que é 
a proteção florestal”.

João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“As políticas ambientais 
estão sempre ligadas às 
políticas dos territórios e 
quem gere os territórios são 
as autarquias[...] É muito 
bom que, 30 anos depois da 
aprovação da Lei de Bases 
do Ambiente, se perceba 
que as autarquias têm já 
uma visão completamente 
diferente nesta matéria”.

João Pedro Fernandes
Ministro do Ambiente Página 99
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Mangualde dá Tiro de Partida ao Raid Nacional de 2 CV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: Jornal dos Clássicos Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1994dad

 
No sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um Raid Nacional de Citroën 2CV,
com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de Julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Mapa do Percurso
 
13 Jul 2017
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Noites dedicadas às artes em Quarto Crescente em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25401

 
Noites dedicadas às artes em Quarto Crescente em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Julho de 2017
 
29 Views
 
De 19 a 22 de julho, o Largo Dr. Couto em Mangualde acolhe mais uma edição da iniciativa 'Em
Quarto Crescente: Noites de encontros com as artes em mente'. A edição deste ano será ainda mote
da celebração do 20º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O evento, iniciativa da
Câmara Municipal de Mangualde e da Biblioteca Municipal, conta com o apoio do Agrupamento de
Escolas de Mangualde (através das Bibliotecas Escolares), da Papelaria Adrião, de Igor Figueiredo
(serviço de bar) e Adelaide Pais (voz off). Os espetáculos começam às 21h30.
 
Sob o mote "1997 - 2001: A infância da Biblioteca", no dia 19 de julho vai subir ao palco a peça de
teatro "Abílio, Guardador de Abelhas", uma produção da Nicho - Associação Cultural, seguido de um
espetáculo de música e dança protagonizado pelo Centro de Estudos Musicais Nancy. O comediante
João Seabra irá assegurar um fim de noite cheio de gargalhadas com o seu espetáculo de stand up
comedy. A noite de dia 20 arranca com a peça de teatro "A louca história da Península" do Teatro
Peripécia, e termina com a atuação do grupo de jazz tradicional, Sinfo Dixie. A noite celebra o período
de "2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca". A atuação do Chef Diogo e Zé Mágico, do grupo Omiri,
e do artista Jonny Abbey são as propostas para a noite de 21 de julho que assinala a época "2007 -
2011: A juventude da Biblioteca". A iniciativa termina no dia 22, com a animação a cargo da
Associação Cultural Contracanto e da Orquestra POEMa, com o musical "Os Miseráveis", com um
espetáculo de stand up comedy por Francisco Menezes, e o concerto do grupo Trio Limbo. Ao todo são
quatro dias dedicados à cultura, com teatro, música e comédia num ambiente de café concerto.
 
PROGRAMA
 
EM QUARTO CRESCENTE:
 
NOITES DE ENCONTROS COM AS ARTES EM MENTE
 
19 a 22 de julho, 21h30, Largo Dr. Couto
 
19 de julho
 
1997 - 2001: A infância da Biblioteca
 
Teatro Nicho | "Abílio, Guardador de Abelhas"
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Música/Dança | Centro de Estudos Musicais Nancy
 
Stand up Comedy | João Seabra
 
20 de julho
 
2002 - 2006: A adolescência da Biblioteca
 
Teatro Peripécia | "A louca história da Península"
 
Concerto | Sinfo Dixie
 
21 de julho
 
2007 - 2011: A juventude da Biblioteca
 
Showcooking e magia | Chef Diogo e Zé Mágico
 
Concerto | Omiri
 
Concerto | Jonny Abbey
 
22 de julho
 
2012 - 2017: A maturidade da Biblioteca
 
Musical | "Os Miseráveis" - Contracanto/Orquestra POEMa
 
Stand up Comedy com Francisco Menezes
 
Concerto | Trio Limbo
 
13 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde dá o tiro de partida a raid 2CV
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f545dbb7

 
No sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um raid nacional de Citroen 2CV,
com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
12 de Julho de 2017
 
Redacção
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MANGUALDE CONVIDA A REFLETIR 

SOBRE 

OS VALORES NO DESPORTO E NA 

VIDA 

Mangualde recebe, até ao dia 16 de julho, no Largo Dr. 

Couto, a caravana Centro de Estágio dos Valores no De-

sporto. Sob o mote "Junta-te a nós. Move-te por valores" 

trata-se de um espaço lúdico, com jogos, e atividades in-

terativas, onde as crianças e os jovens poderão refletir, e 

aprofundar a questão dos valores no desporto. 

Esta exposição pedagógica interativa e itinerante irá 

percorrer o país de Norte a Sul num roadshow nacional 

com diversas paragens em várias localidades, promovendo 

pelo país o desenvolvimento dos valores fundamentais 

que se pretendem assimilados e vivenciados, tanto no de-

sporto como na vida. Posteriormente, para aprofundar a 

experiência e conhecimento sobre os Valores é possível 

agendar visitas de estudo à Universidade dos Valores, uma 

organização sem fins lucrativos que procura encontrar 

soluções para uma vivência plena em ambientes cultural-

mente diversificados através do desenvolvimento de ativi-

dades inovadoras, dísponibilizando ao público um espaço 

de bem-estar e ferramentas que se sustentam em valores 

universais e em aprendizagens que procuram expandir a 

Sabedoria Universal. 

A iniciativa organizada pelo Plano Nacional de Ética no 

Desporto do Instituto Português do Desporto e Juventude 

em parceria com o ILIDH - Instituto Luso-llírio para o De-

senvolvimento Humano e a Universidade dos Valores, 

conta com o apoio do Programa Erasmus+. 

Página 104



A105

Notícias de Viseu   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 18,61 x 18,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 70429757 13-07-2017

«MANGUALDE, O NOSSO 
PATRIMÓNIO!» DESTACA EM JULHO 

A Carvalha é o património em 

destaque no mês de julho, na cam-

panha «Mangualde, o nosso 

patrimóniol». A Iniciativa promovida 

pela autarquia mangualdense tem 

como objetivo aproximar a população 

do património mangualdense do mais 

que belo existe no concelho. 

Carvalha...a nostálgica lembrança 

de um património 
Muitas das espécies arbóreas Indí-

genas de Portugal Continental, quer 

folhosas quer resinosas, foram, em 

muitos casos, lentamente deixando de 

povoar alguns espaços próximos das 

zonas urbanas, devido à crescente ur-

banização. 
O território de Mangualde 

conta(va) com áreas de forte presença 

destas espécies indígenas. A sua dis-

seminação verificava-se e/ou verifica-

se quer nas áreas florestais 

propriamente ditas, quer no 
interior das localidades. Devido à 

manutenção da localização natural 

daquelas espécies ou pelo seu plantio, 

como forma de ajardinar as zonas ur-

banizadas, é hoje frequente a sua pre-

sença na cidade e nas aldeias do 

concelho. 

A fotografia que se publica dá conta 

de uma centenária carvalha que, soz-

inha e única, remete para a lembrança 

de um território outrora copiosamente 

povoado por esta espécie e por outras, 

como o castanheiro. 

Esta carvalha, em Abrunhosa do 

Mato, de tão antiga que é, assistiu ao 

desenho da rua onde se encontra, viu 

a construção das casas que a ladeiam, 

presenciou a urbanização de todo 

aquele espaço. 
Todos os anos se renova, a custo, 

teimosamente, Ficará, quando fatidica-

mente não mais conseguir sobreviver, 

lembrada na placa toponímica da rua a 

que hoje dá nome, revalidando a 

memória de um património extinto. 

António Tavares 

Gestão e Programação do 

Património Cultural 

Com esta campanha todos ficam 

mais próximos do vasto esplendor pat-

rimonial do nosso concelho. Nesse sen-

tido, continua a ser colocada, em vários 

pontos de encontro do concelho, infor- 

mação sobre o 

monumento/património apresentado. 

O património material e imaterial vai 

sendo apresentado consoante a cate-

goria com a qual foi classificado: arque-

ologia, pelourinhos, fontes, palacetes e 

religiosos, bem como outros bens pat-

rimoniais. Cada categoria será repre-

sentada por uma cor que a distingue 

das restantes. 
Foram já vários os bens patrimo-

niais destacados por esta campanha 

nos últimos três anos. Deixamos de 

seguida apenas alguns exemplos. Em 

maio último o destaque foi para a 

Igreja de São Silvestre de Pinheiro de 

Baixo e de Cima e Picota: tecnologia 

antiga, no mês de junho, os Vestígios 

de Outrora: Vila Nova de Espinho, em 

agosto Paredes que falam da História, 

em setembro o Santo António dos 

Cabaços. As últimas campanhas con-

templaram a Arquitetura modernista 

em Mangualde, Tribunal de Mangualde 

e Português Suave. Ao arrancar 2017 o 

destaque foi para os Refrigerantes Con-

destável... de Abrunhosa do Mato no 

mês de janeiro e para os Bordados de 

Tibaldinho... património das culturas 

populares, no mês de fevereiro. No 

mês de março o destaque foi para a 

Casa dos Condes de Mangualde, no 

mês de abril foi para a Fonte de Ricar-

dina, em maio para Pi-nheiro de 

Tavares ao tempo do Império Romano 

e em junho para a capela de São 

Domingos de Ançada. 

Página 105



A106

Mangualde Fashion - realiza casting dia 28 de Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6d50e94e

 
MANGUALDE FASHION  é oportunidade para jovens AMANTES DO MUNDO DA MODA
 
CASTING REALIZA-SE NO DIA 28 DE JULHO, ÀS 14H30, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
 
À semelhança de anos anteriores, o Município de Mangualde volta a organizar mais uma edição do
Mangualde Fashion , um desfile de moda que visa promover e dinamizar o comércio e as marcas
locais, bem como dar uma oportunidade no mundo da moda aos jovens que sonham enveredar por
esse caminho. O casting tem data marcada para 28 de julho, às 14h30, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
A iniciativa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, com 1,65m ou
mais de altura e que gostem de moda. As inscrições são limitadas e devem ser efetuadas até 21 de
julho no site da autarquia ou através do envio da ficha de inscrição para turismo@cmmangualde.pt, ou
entregando a mesma no posto de turismo (T. 232 613 980).
 
À semelhança de edições anteriores, esta atividade promovida pela autarquia mangualdense, conta
com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
 
DESFILE AGENDADO PARA 6 DE SETEMBRO
 
A 6ª edição do  Mangualde Fashion  está marcada para 6 de setembro, quarta-feira, no Largo Dr.
Couto, pelas 21h00, e pretende igualar ou até mesmo superar o sucesso alcançado em edições
anteriores. Este desfile de moda pretende, uma vez mais, dinamizar e promover as marcas e as lojas
do concelho, envolvendo os vários representantes de lojas de roupa e acessórios, ourivesarias e
relojoarias, sapatarias, cabeleireiros, maquilhadores, ópticas, entre outros.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde dá Tiro de Partida ao Raid Nacional de 2 CV - Sobre Rodas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-07-2017

Meio: SobreRodas.EU Online Autores: Osório

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c9dac1b4

 
2017-07-13 14:00:12+00:00
 
No sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um Raid Nacional de Citroën 2CV,
com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de Julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
Mapa do PercursoTAGS: Citroën 2CV Raid Nacional de 2 CV
 
Osório
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ECONOMIA 

CASTING PARA O «MANGUALDE FASHION» NO DIA 28 DE JULHO 

A semelhança de anos 
anteriores, o Município de 
Mangualde volta a organizar 
mais uma edição do «Man-
gualde Fashion», uni desfile de 
moda que visa promover e 
dinamizar o comércio e as 
marcas locais, bem como dar 
uma oportunidade no inundo da 
moda aos jovens que sonham 
enveredar por esse caminho. O 
easting tem data mareada para 
28 de julho, ás 14h30, no au-
ditório da Cântara Municipal de 
Mangualde. 

A iniciativa destina-se a 
jovens com idades compre-
endidas entre os 15 e os 25 anos, 
com 1,65m ou mais de altura e 
que gostem dc moda. As ins-
crições são limitadas e devem  

ser efectuadas até 21 de julho no 
site da autarquia ou através do 
envio da ficha de inscrição para 
turismocinmangualde.pt. ou 
entregando a mesma no posto dc  

turismo (T. 232 613 980). 
A 6' edição do «Mangualde 

Fashion», que mantém o apoio 
da Associação Empresarial de 
Mangualde está mareada para 6  

de setembro, quarta-feira, no 
Largo Dr. Couto, pelas 21h00, e 
pretende igualar ou até mesmo 
superar o sucesso alcançado em 
edições anteriores. 
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«QUARTO CRESCENTE» MARCA 
ENCONTRO COM AS ARTES EM MANGUALDE 

O Largo Dr. Couto, em 
Mangualde, volta a ser o ponto 
de encontro, de 19 a 22 de julho, 
da iniciativa 'Em Quarto Cres-
cente: Noites de encontros com 
as artes em mente'. A edição 
deste ano será ainda mote da 
celebração do 200  aniversário da 
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. São quatro dias 
dedicados à cultura, com teatro, 
música e comédia num ambi-
ente de café concerto. 

O evento, iniciativa da  

Câmara Municipal e da Bibli-
oteca Municipal, conta com o 
apoio do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde. 

Sob o mote "1997-2001:A 
infància da Biblioteca", no dia 
19 de julho vai subir ao palco a 
peça de teatro "Abílio, Guar-
dador de Abelhas", uma 
produção da Nicho - Associação 
Cultural, seguido de um espe-
táculo de música e dança pro-
tagonizado pelo Centro de 
Estudos Musicais Nancy. 

O comediante João Seabra 
irá assegurar um fim dc noite 
cheio de gargalhadas com o seu 
espetáculo de stand up comedy. 
A noite de dia 20 arranca com a 
peça de teatro "A louca história 
da Península" do Teatro Peri-
pécia, e termina com a atuação 
do grupo de jazz tradicional, 
Sinfo Dixie. A noite celebra o 
período de "2002 - 2006: A 
adolescência da Biblioteca". 

O Chef Diogo e Zé Mágico, 
do grupo Omiri, e do artista  

Jonny Abbey são as presenças e 
propostas para a noite de 21 de 
julho que assinala a época "2007 
- 2011: A juventude da Biblio-
teca". 

A iniciativa termina no dia 
22, com a animação a cargo da 
Associação Cultural Contra-
canto e da Orquestra POEMa, 
com o musical "Os Miseráveis", 
com um espetáculo de stand up 
comedy por Francisco Menezes, 
e o concerto do grupo Trio Lim-
bo 
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Jorge Seguro Sanches: "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste
domínio"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Ambiente Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4b50053

 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, durante uma visita do secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada
pelo presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Para João Azevedo, citado em comunicado, trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um
investimento real que visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais
competitiva e autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha
dos recursos florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade,
fomentar o ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial
para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante",
uma vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá
injetar até 12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Seguro Sanches reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas
energias renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem
os recursos". Acrescentando, que "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio".
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 Megawat de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará
como combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à
utilização da fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso
disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao
combinar a produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de
geração de energia.
 
Outro beneficio da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria fortemente
exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
 
Imprima este artigo  14 Julho 2017
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Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros - autarquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bb06c93f

 
O grupo Soane vai instalar uma central de biomassa no concelho de Mangualde, num investimento
global de 54 milhões de euros, anunciou hoje a Câmara Municipal.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, explica que o investimento de
54 milhões de euros vai ser levado a cabo pelo Grupo Sonae, de forma a "maximizar a utilização
eficiente dos recursos naturais".
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos", acrescentou.
 
De acordo com o autarca, este é "um projeto a andar e não algo virtual", que visa abastecer a própria
unidade fabril do Grupo Sonae, já instalada no concelho - a Sonae Arauco -, "tornando-a mais
competitiva e autossuficiente".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"É primordial para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão
importante. A central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA de energia elétrica
na rede pública", evidenciou.
 
Na nota do município, pode ainda ler-se que este investimento engloba a engenharia, projeto e
construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com 90 MW de potência de combustão,
equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como combustível biomassa florestal residual.
 
"Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da fibra virgem no processo industrial, e
permitindo a utilização completa do recurso disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e
permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a produção de energia térmica e elétrica, se
maximiza o rendimento global do processo de geração de energia", refere.
 
Outro benefício da instalação desta central no concelho "é o investimento numa indústria fortemente
exportadora", que "pode contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos".
 
2017-07-14T17:00:58Z
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CARROS Amanhã, às 15h00,
Mangualde dá o tiro de partida
a um raid nacional de Citroen
2CV, com uma prova cronome-
trada na Serra das Pousadas,
entre o Alto da Portela na Cu-
nha Alta e a Capela da Sr.ª do
Pranto, em Guimarães de Ta-
vares. 
O raid, organizado pelo Racing
Team Habas, uma organização
francesa especializada em pro-
vas todo terreno com carros
Citroën 2CV, vai percorrer mais
de 2600 km de estradas e ca-
minhos de Norte a Sul de Por-
tugal, essencialmente por tri-
lhos de terra batida.
As verificações técnicas dos
veículos também decorrerão
em Mangualde, cidade onde foi
produzido o último 2CV em
1990. Durante a tarde de hoje e
a manhã de amanhã, poderá

assistir-se a estes procedimen-
tos no Largo do Rossio. 
A prova insere-se no âmbito do
22.º Encontro Mundial dos
Amigos 2CV que irá realizar-se
na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
Sendo Mangualde a capital do
2CV em Portugal, tem sido le-
vado a cabo um esforço con-
junto entre a Câmara Munici-
pal de Mangualde e o Club 2CV
de Mangualde para trazer este
tipo de provas para o municí-
pio.|

Raid nacional de 2CV 
arranca em Mangualde
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Recursos florestais
alimentam central
de Mangualde
Biomassa Secretário de Estado da Energia e presidente da
Câmara aplaudem investimento no concelho

Eduarda Macário

A criação da central de bio-
massa para Mangualde repre-
senta um investimento na or-
dem dos 54 milhões de euros.
Ontem mesmo, o secretário de
Estado da Energia visitou a
unidade industrial de produ-
ção de MDF (painéis de fibras
de média densidade), em Man-
gualde, reconhecendo ao Diá-
rio de Viseu a importância de
uma aposta que “visa promo-
ver o aproveitamento dos re-
cursos locais ao mesmo tempo
que cria postos de trabalho e
reforça a produção de electri-
cidade no concelho”. 

O governante reconheceu
que sendo o país “muito bom
nas energias renováveis”, faz
todo o sentido apostar no seu
desenvolvimento nos territó-
rios onde existem os recursos.
“E Mangualde é um excelente
exemplo para o país neste do-
mínio”, sublinhou Jorge San-
ches,  adiantando que esta vi-
sita de trabalho ao concelho
visa “dar o sinal de que o Go-
verno está atento e é sensível”.

“Hoje visitámos uma uni-
dade onde já foi aumentada a
capacidade de produção de
electricidade através da bio-
massa”, explicou o governante,
adiantando que se trata de
uma energia muito importante
para a sustentabilidade da  em-
presa que avança com o pro-
jecto, mas também para o pró-
prio sistema, uma vez que “este
só depende dos nossos pró-
prios recursos e da nossa ca-
pacidade de limpar as flores-
tas”.

Uma aposta fundamental
também para a salvaguarda do
ambiente e que, segundo o se-
cretário de Estado “aparece as-
sociada a uma actividade es-
tratégica na região”. “Um ca-
minho que pode abrir-se a fu-
turas parcerias com os pró-
prios municípios para aprovei-
tamento dos diferentes recur-
sos locais”, sublinhou.

Satisfeito ficou o presidente
da Câmara de Mangualde que
sublinha o facto de se tratar de
“um projecto já a andar e não
algo virtual”. Reconhecendo
que se tratou de um processo

com longos meses de diálogo
com o Governo, João Azevedo
garante que este é “um inves-
timento real que visa abastecer
a própria unidade fabril do
Grupo Sonae tornando mais
competitiva e auto-suficiente”,
permitindo a criação de outras
empresas no sector da recolha
dos recursos florestais. 

“Os proprietários do conce-
lho e dos municípios envol-
ventes passam a ter ao seu
lado uma entidade industrial
que lhes compra os seus ma-
teriais”, sublinhou, apontando
ainda a virtude de se tratar de
“um investimento que vai per-
mitir produzir melhor electri-
cidade, fomentar o ordena-
mento do território e criar em-
pregos indirectos”. O autarca
sublinhou a importância de
existir no concelho uma uni-
dade com a capacidade de fa-
zer um investimento tão im-
portante. Ou seja, de acordo
com o projecto, a central ter-
moeléctrica a biomassa flores-
tal poderá injectar até 12 MVA
de energia eléctrica na rede pú-
blica. |.

Rui Correia, Jorge Seguro Sanches e João Azevedo visitaram a unidade
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Amanhã, a partir das 8h30, de-
corre em Mangualde a festa de
encerramento do projeto Dou
Mais Tempo À Vida® que vai
envolver toda a comunidade
ao longo do dia com activida-
des desportivas, lúdico-cultu-
rais e atuações musicais. 
Para além do espaço de ali-
mentação e lazer, esta cerimó-
nia de encerramento conta
ainda com um espaço de
saúde, dedicado à prevenção
do cancro e tem um momento
muito especial, pelas 20h30:
“Unidos pela Vida” – Testemu-
nhos de sobreviventes de can-
cro e largada de balões lumi-
nosos.
Dou Mais Tempo À Vida® é
uma iniciativa do Núcleo Re-
gional do Centro da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro
(LPCC) que visa a promoção
da educação para a saúde e a
prevenção do cancro no âm-
bito comunitário, assim como
a divulgação das iniciativas e
dos serviços da LPCC de apoio
ao doente oncológico e à fa-
mília.
“Somos naturalmente Saudá-
veis”, “Mãos unidas”, Mulheres

de rosa”, “Com saúde, com pai-
xão, mulheres de coração” são
exemplos dos nomes de algu-
mas das 22 equipas que se or-
ganizaram no concelho de
Mangualde, num projecto de
solidariedade e compromisso,
como referia o presidente da
autarquia, João Azevedo, na
sessão de abertura. 

As equipas, com um mínimo
de sete e máximo de 15 ele-
mentos, constituídas por gru-
pos de amigos ou conhecidos,
de familiares, colegas de tra-
balho, ou de uma colectivi-
dade, de um bairro ou aldeia,
tiveram como tarefa desenvol-
ver actividades de sensibiliza-
ção para a problemática da

doença oncológica e activida-
des de angariação de fundos.
Até ao final do projecto reali-
zaram mais de 40 iniciativas,
das quais 20 de sensibilização
e educação para a saúde com
a presença de profissionais de
saúde. Para além “da impres-
sionante dispersão geográfica”,
a organização destaca o cui-

dado de chegar com a mensa-
gem da promoção da educa-
ção para a saúde e prevenção
do cancro, desde os mais pe-
quenos até aos mais seniores.
“Comer Bem dá Saúde” é um
exemplo de uma campanha
implementada em todas as es-
colas do 1.º ciclo do concelho
de Mangualde que teve como

objectivo fomentar hábitos
saudáveis na alimentação das
crianças. Outra iniciativa, tam-
bém dirigida aos mais jovens,
foi a da equipa “Escolas de
Mangualde + saúde” que jun-
tou alunos dos 4.º, 5.º e 6º anos. 
Mas também os cidadãos se-
niores tiveram aulas de yoga,
organizadas pela equipa “So-
mos Naturalmente Saudáveis”
e, por exemplo entre muitas
atividades, a equipa “Mulheres
de Rosa” organizou uma acção
de sensibilização sobre a pre-
venção do cancro da mama no
homem e na mulher.
A festa começa às 08H30 com
largada de pombos, seguindo-
se, a partir das 9h00, a cami-
nhada pela Prevenção do Can-
cro (início e fim no largo do
Rossio). A partir das 10h30, ha-
verá animação com várias
atuações de palco e às 20h30 |
começa o momento “Unidos
pela Vida” – Testemunhos de
sobreviventes de cancro e lar-
gada de balões luminosos e,
ainda, o concerto da Banda
Sinfónica da PSP (no Largo Dr.
Couto). O projecto tem o apoio
da Câmara de Mangualde.|

Projecto “Dou mais tempo à vida”
termina amanhã em Mangualde
Sensibilização Dou Mais Tempo à Vida é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Contra o Cancro que visa a
promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito comunitário

Caminhada é uma das iniciativas do projecto que maior adesão da população do concelho
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Catarina Tomás Ferreira

A Rede de Coesão Social Viseu
Dão Lafões tem como objecti-
vos discutir e definir prioridades
de actuação na área social, con-
ceber e estruturar projectos de
âmbito intermunicipal, estudar
formas de articulação e com-
plementaridade entre projectos
e reforçar a coesão social e ter-
ritorial em Viseu Dão Lafões.

A Rede foi apresentada on-
tem num seminário realizado
em Nelas, pela Comunidade
Intermunicipal (CIM) Viseu
Dão Lafões, onde foram dados
a conhecer alguns projectos de
âmbito social que estão já no
terreno em alguns concelhos.
A Rede conta com 20 parceiros
institucionais representantes
de diferentes domínios e sec-
tores da intervenção social
promovida no território regio-
nal, sendo que o principal par-
ceiro é o Instituto da Segurança
Social.

O secretário executivo da
CIM, Nuno Martinho, revelou
que a Comunidade já tem fi-
nanciamento assegurado para
projectos na área da inovação
social e emprego. Dentro da
Rede foram criados dois gru-
pos de trabalho: o Centro In-
termunicipal para a Inovação
Social e um grupo de trabalho
para tratar o assunto da pro-
moção do envelhecimento ac-
tivo e de saúde mental. 

João Queirós, investigador
e docente, falou sobre o fun-
cionamento desta Rede em
Viseu Dão Lafões e sobre estes
dois eixos de reflexão, que
pretendem qualificar a actua-
ção, optimizar a gestão de re-
cursos, tratar o envelheci-
mento activo e inovação so-
cial nos cuidados e promover
a saúde mental. 

A Rede já tem alguns projec-
tos intermunicipais estrutura-
dos, como a Academia de Ino-
vação Social Viseu Dão Lafões
(que contempla concurso de
ideias de estudantes) e o Sis-

tema de Informação Social Vi-
seu Dão Lafões, a partir do qual
será feito um diagnóstico social
intermunicipal, delineada uma
estratégia intermunicipal para
a inovação e economia social
e elaborado um sistema de in-
formação geográfica. 

Já os projectos municipais
vão incidir sobre programas de
envelhecimento independente
e promoção da saúde mental. 

Portugal Inovação Social 
com um projecto 
aprovado em Viseu

Presente na sessão esteve

também Filipe Almeida, presi-
dente da Estrutura de Missão
Portugal Inovação Social, que
explicou em que é que consiste
esta iniciativa, que conta já
com 35 projectos aprovados
nas três regiões em que actua
– Norte, Centro e Alentejo (es-
tão excluídos Algarve e Lisboa).
Um dos projectos aprovados é
da cidade Viseu e intitula-se
'Porta Aberta à Inovação So-
cial'. Consiste na reabilitação
urbana e no apoio social a pes-
soas em situação de vulnera-
bilidade. Filipe Almeida revelou
que há mais seis projectos que

irão ser desenvolvidos na re-
gião.

A Missão Portugal Inovação
Social foi criada em 2014, é fi-
nanciada pelo Fundo Social
Europeu e procura apoiar pla-
nos de capacitação e não o
projecto em si. “O Portugal
Inovação Social capacita enti-
dades para desenvolverem
projectos para depois se pode-
rem candidatar a outras linhas
de financiamento”, acres -
centou o presidente, dando
como exemplo o apoio mone-
tário à elaboração de planos de
marketing. |

No seminário de ontem fo-
ram apresentados quatro
projectos sociais que já es-
tão no terreno. Um deles é o
Café Memória, um encon-
tro a cada quarto sábado de
cada mês, em Viseu, direc-
cionado para pessoas com

demência. É desenvolvido
pelo Centro Apoio Alzhei-
mer Viseu. Outro projecto é
o trabalho desenvolvido
pela Associação de Solida-
riedade Social de Lafões,
que se preocupa em criar
condições para que pessoas

com deficiência acedam aos
serviços existentes. ‘Bons
velhos tempos’ foi o pro-
jecto apresentado pelo mu-
nicípio de Mangualde e visa
levar animação aos senio-
res dos centros de dia do
concelho. ‘Famílias de A a Z’
é um projecto de Tondela
que trabalha diversas temá-
ticas com as famílias. |

Rede da Coesão Social 
define prioridades
Na região Rede conta já com 20 parceiros e foi apresentada ontem num 
seminário da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, em Nelas

CATARINA TOMÁS FERREIRA

Nuno Martinho revelou que foram criados dois grupos de trabalho para abordar as questões sociais

Quatro projectos sociais em Viseu,
Tondela, Lafões e Mangualde
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5292  14 DE JULHO DE 2017 SEXTA-FEIRA | 0,65 EUROS

Projecto foi ontem apresentado no Edifício Multiusos de Nelas e conta para já com quatro iniciativas Página 7

Criada Rede Sociall
Viseu Dão Lafõesl

CATARINA TOMÁS FERREIRA

Viseu aprova obras
de 1,5 milhões
Nas freguesias | P3

Município oferece
férias divertidas
aos mais novos
Tondela | P9

54 MILHÕES PARA CENTRAL
DE BIOMASSA EM MANGUALDE
Investimento do grupo SONAE foi anunciado ontem pelo secretário de Estado da Energia Página 20

Plantel do Académico treina na 
Serra da Estrela com militares da GNR
Objectivo é reforçar resistência | P14

Laboratório descentralizado da 
Altice Labs abre em Viseu   1.º no país | P2

Ministro da Saúde
nos 20 anos do
Hospital de Viseu
Dia 17 | P3

Hoje
com o

seu jornal
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Raid nacional de 2 CV com tiro de partida em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2540

 
Raid nacional de 2 CV com tiro de partida em Mangualde
 
2017-07-14
 
Neste sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um raid nacional de Citroen
2CV, com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
2017-07-14
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Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: ECO - Economia Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5ee9010

 
O grupo Sonae vai instalar uma central de biomassa no concelho de Mangualde, num investimento
global de 54 milhões de euros.
 
Não uma, mas duas. No espaço de uma semana, o país vê lançadas duas centrais de biomassa. A
primeira em Viseu. A segunda em Mangualde.
 
Desta feita é o grupo Sonae que vai instalar a central, num investimento global de 54 milhões de
euros, anunciou esta sexta-feira a Câmara Municipal. Em comunicado, o presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, explica que o investimento visa "maximizar a utilização eficiente dos
recursos naturais".
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos", acrescentou.
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos."
 
João Azevedo
 
Presidente da Câmara de Mangualde
 
De acordo com o autarca, este é "um projeto a andar e não algo virtual", que visa abastecer a própria
unidade fabril do Grupo Sonae, já instalada no concelho - a Sonae Arauco -, "tornando-a mais
competitiva e autossuficiente". "É primordial para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade
de fazer um investimento tão importante. A central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar
até 12 MVA de energia elétrica na rede pública", evidenciou.
 
Na nota do município, pode ainda ler-se que este investimento engloba a engenharia, projeto e
construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com 90 MegaWatts (MW) de potência de
combustão, equivalente a 266 mil toneladas biomassa por ano, que utilizará como combustível
biomassa florestal residual. Uma capacidade bastante superior face à central que vai nascer em Viseu
que terá uma potência instalada de 15 MW e uma necessidade anual de resíduos florestais de 140 mil
toneladas.
 
"Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da fibra virgem no processo industrial, e
permitindo a utilização completa do recurso disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e
permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a produção de energia térmica e elétrica, se
maximiza o rendimento global do processo de geração de energia", refere.
 
Outro benefício da instalação desta central no concelho "é o investimento numa indústria fortemente
exportadora", que "pode contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos".
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Recorde-se que o Governo tinha já atribuído quatro licenças de produção - Viseu, Famalicão, Fundão e
Porto de Mós -, mas em julho o Executivo anunciou que deu luz verde a quatro novas centrais
elétricas de biomassa florestal, a instalar nos concelhos de Vila Velha de Ródão, Mangualde, Figueira
da Foz e Famalicão, representando um investimento de cerca de 185 milhões de euros.
 
Fri, 14 Jul 2017 18:49:58 +0200
 
ECO e Lusa
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Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros - autarquia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1645c2cf

 
14 Julho 2017 às 17:00
 
O grupo Soane vai instalar uma central de biomassa no concelho de Mangualde, num investimento
global de 54 milhões de euros, anunciou hoje a Câmara Municipal.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, explica que o investimento de
54 milhões de euros vai ser levado a cabo pelo Grupo Sonae, de forma a "maximizar a utilização
eficiente dos recursos naturais".
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos", acrescentou.
 
De acordo com o autarca, este é "um projeto a andar e não algo virtual", que visa abastecer a própria
unidade fabril do Grupo Sonae, já instalada no concelho - a Sonae Arauco -, "tornando-a mais
competitiva e autossuficiente".
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
"É primordial para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão
importante. A central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA de energia elétrica
na rede pública", evidenciou.
 
Na nota do município, pode ainda ler-se que este investimento engloba a engenharia, projeto e
construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com 90 MW de potência de combustão,
equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como combustível biomassa florestal residual.
 
"Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da fibra virgem no processo industrial, e
permitindo a utilização completa do recurso disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e
permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a produção de energia térmica e elétrica, se
maximiza o rendimento global do processo de geração de energia", refere.
 
Outro benefício da instalação desta central no concelho "é o investimento numa indústria fortemente
exportadora", que "pode contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos".
 
14 julho 2017 às 17:00
 
Lusa
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■ MANGUALDE 
Texto Irene Ferreira 

CENTRAL DE BIOMASSA PRONTA 
A FUNCIONAR EM 2019 

Central de Biomassa fica instalada na SIA F em Água Levada 

A CENTRAL TERMOELÉTRICA 
DE BIOMASSA FLORESTAL 
EM MANGUALDE VAI SER 
INSTALADA SEIS ANOS DEPOIS 
DE TER SIDO ANUNCIADA 

Acentral de biomassa de 
Mangualde licenciada pelo 
governo vai ficar instalada 

na CASCA, unidade industrial de 
produção MDF (painéis de fibras 
de média densidade), na aldeia de 
Água Levada, a quem será fornecida 
a energia térmica produzida pela 
central, podendo a mesma injetar 
também energia elétrica na rede 
pública. O projeto ultrapassa os 
25 milhões de euros e tem como 
objetivo produzir energia elétrica 
"limpa" para o ambiente. A central 
de produção de energia elétrica  

através de biomassa florestal terá 
uma potência instalada de 12 

MegaWatts e deve entrar em ex-
ploração antes do final de 2019. 
A nova estrutura surge também a 
pensar na prevenção e minimização 
do risco de incêndios, com inter-
venção ao nível da floresta, bem 
como de promoção e diversificação 
da economia regional e de aprovei-
tamento dos recursos endógenos. 
Para o presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, o anúncio do 
governo "é uma grande satisfação" 
e a concretização de " uma ambição 
antiga". O autarca considera que 
o projeto é "urna mais-valia" eco-
nómica, social e ambiental para o 
concelho e para a região, uma vez 
que permite o escoamento de resí-
duos florestais e o ordenamento do 
território. "Acaba por ser mais um  

serviço para quem pretende limpar 
os seus territórios (matas) e ter 
algum proveito com essa limpeza", 
sustenta. O presidente da autarquia 
admite que existem pessoas no 
concelho que não têm capacidade 
financeira para limpar os terrenos e 
a existência da central de biomassa 
na região "pode significar uma 
motivação para o fazer". 

O que é biomassa florestal? 
A biomassa florestal não é mais que 
os produtos e sobrantes que surgem 
da exploração florestal. 
Pode servir para diversos aprovei-
tamentos nomeadamente na pro-
dução de energia ao mesmo tempo 
que contribui para a redução do 
material combustível no solo, o que 
reduz a probabilidade de incêndios 
florestais. 
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Á TEATRO, COMÉDIA E MÚSICA 

EM MANGUALDE, AS NOITES SÃO DEDICADAS ÀS ARTES 

O Largo Dr. Couto, em Mangualde, 
acolhe mais uma edição da iniciati-
va 'Em Quarto Crescente: Noites de 
encontros com as artes em mente'. 
A edição deste ano, que decorre en-
tre 19 e 22 de julho, será ainda mote 
da celebração do 20° aniversário da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves. 
Sob o mote "1997 - 2001: A infân-
cia da Biblioteca", no dia 19 de ju- 

lho, vai subir ao palco a peça de tea-
tro "Abílio, Guardador de Abelhas", 
uma produção da Nicho - Associa-
ção Cultural, seguido de um espetá-
culo de música e dança protagoniza-
do pelo Centro de Estudos Musicais 
Nancy. O comediante João Seabra 
irá assegurar um fim de noite cheio 
de gargalhadas como seu espetáculo 
de stand up comedy. 
A noite de dia 20 arranca com a peça  

de teatro "A louca história da Penín-
sula" do Teatro Peripécia, e termina 
com a atuação do grupo de jazz tra-
dicional, Sinfo Dixie. A noite celebra 
o período de "2002 - 2006: A ado-
lescência da Biblioteca". A atuação 
do chef Diogo e Zé Mágico, do gru-
po Omiri, e do artista Jonny Abbey 
são as propostas para a noite de 21 
de julho que assinala a época "2007 
- 2011: A juventude da Biblioteca". 

A iniciativa termina no dia 22, com 
a animação a cargo da Associação 
Cultural Contracanto e da Orques-
tra POEMa, com o musical "Os Mi-
seráveis", com um espetáculo de 
stand up comedy por Francisco Me-
nezes, e o concerto do grupo Trio 
Limbo. Ao todo são quatro dias de-
dicados à cultura, com teatro, músi-
ca e comédia num ambiente de café 
concerto. 
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Raid nacional de Citroen 2CV tem início em Mangualde
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Raid nacional de Citroen 2CV tem início em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
14 de Julho de 2017
 
47 Views
 
Neste sábado, 15 de julho, às 15h00, Mangualde dá o tiro de partida a um raid nacional de Citroen
2CV, com uma prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. O raid, organizado pelo Racing Team Habas,
uma organização francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer
mais de 2600 km de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de
terra batida.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorrerão em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 poderá assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. A prova insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos
2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a 31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Por:Mun.Mangualde
 
14 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde vai ter uma central de biomassa
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f2a1b44

 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, numa visita do secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
"UM PROJETO JÁ A ANDAR E NÃO ALGO VIRTUAL" - JOÃO AZEVEDO
 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um investimento real que
visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e
autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos
florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial para o
concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante", uma
vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os
recursos". Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio".
 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro beneficio da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
 
14 de Julho de 2017
 
Redacção
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Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros
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Fri, 14 Jul 2017 18:00:58 +0200
 
O grupo Soane vai instalar uma central de biomassa no concelho de Mangualde, num investimento
global de 54 milhões de euros, anunciou hoje a Câmara Municipal.
 
Em comunicado, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, explica que o investimento de
54 milhões de euros vai ser levado a cabo pelo Grupo Sonae, de forma a "maximizar a utilização
eficiente dos recursos naturais".
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos", acrescentou.
 
De acordo com o autarca, este é "um projeto a andar e não algo virtual", que visa abastecer a própria
unidade fabril do Grupo Sonae, já instalada no concelho - a Sonae Arauco -, "tornando-a mais
competitiva e autossuficiente".
 
"É primordial para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão
importante. A central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA de energia elétrica
na rede pública", evidenciou.
 
Na nota do município, pode ainda ler-se que este investimento engloba a engenharia, projeto e
construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com 90 MW de potência de combustão,
equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como combustível biomassa florestal residual.
 
"Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da fibra virgem no processo industrial, e
permitindo a utilização completa do recurso disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e
permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a produção de energia térmica e elétrica, se
maximiza o rendimento global do processo de geração de energia", refere.
 
Outro benefício da instalação desta central no concelho "é o investimento numa indústria fortemente
exportadora", que "pode contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos".
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CENTRAL DE BIOMASSA: UMA REALIDADE EM MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5870845c

 
Investimento global de 54 milhões de euros
 
"MANGUALDE É UM EXCELENTE EXEMPLO PARA O PAÍS NESTE DOMÍNIO" - SECRETÁRIO DE ESTADO
DA ENERGIA
 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, numa visita do secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
"UM PROJETO JÁ A ANDAR E NÃO ALGO VIRTUAL" - JOÃO AZEVEDO
 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um investimento real que
visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e
autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos
florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial para o
concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante", uma
vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os
recursos". Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio".
 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro beneficio da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Investimento de 54 MEUR na central de biomassa de Mangualde já está em
andamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-07-2017

Meio: Vida Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=46dc260f

 
Vai ser instalada no município de Mangualde uma central de biomassa para a produção de energia
elétrica, um investimento de 54 milhões de euros
 
Vai ser instalada no município de Mangualde uma central de biomassa para a produção de energia
elétrica. O investimento de 54 milhões de euros foi esta semana apresentado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e é um projeto da SIAF, empresa da Sonae que
produz aglomerados de madeira, revela o regional Jornal do Centro.
 
Numa nota enviada às redações, o município explica que este investimento pretende "abastecer a
própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e autossuficiente".
 
Para João Azevedo, presidente do município, trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um
investimento real que visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais
competitiva e autossuficiente. A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha
dos recursos florestais, tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade,
fomentar o ordenamento do território e criar empregos indiretos (.) É primordial para o concelho
dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante. De acordo com o
projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA de energia elétrica
na rede pública"."
 
Jorge Sanches, Secretário de Estado da Energia, esteve presente na apresentação da nova central e
sublinhou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias renováveis, faz todo o sentido apostar
no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os recursos".
 
"O projeto engloba a engenharia e construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com
90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres", explica ainda o município.
 
2017-07-14 10:55:20+00:00
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MANGUALDE 

CENTRAL DE BIOMASSA 
A Câmara Municipal de Man-
gualde anunciou ontem que 
o grupo Sonae vai instalar 
uma central de biomassa no 
concelho. O projeto terá um 
investimento de 54 milhões 
de euros. 
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Manqualde Central de 
biomassa custa 54MC 

• O grupo Sonae vai instalar 
uma central de biomassa em 
Manguaide, num investimen-
to global de 54 milhões de eu-
ros. O presidente da Câmara, 
João Azevedo, explicou que é 
"um projeto a andar e não 
algo virtual", que visa abaste-
cer a própria unidade fabril 
do Grupo Sonae no concelho. 
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Dou Mais Tempo à Vida em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Julho de 2017
 
33 Views
 
Neste sábado, a partir das 8h30, decorre em Mangualde a grande festa de encerramento do projeto
Dou Mais Tempo À Vida® que vai envolver toda a comunidade ao longo do dia com atividades
desportivas, lúdico-culturais e atuações musicais. Para além do espaço de alimentação e lazer, esta
cerimónia de encerramento conta ainda com um espaço de saúde, dedicado à prevenção do cancro e
tem um momento muito especial, pelas 20h30: "Unidos pela Vida" - Testemunhos de sobreviventes de
cancro e largada de balões luminosos.
 
Dou Mais Tempo À Vida® é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC) que visa a promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito
comunitário, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente
oncológico e à família.
 
"Somos naturalmente Saudáveis", "Mãos unidas", Mulheres de rosa", "Com saúde, com paixão,
mulheres de coração" são exemplos dos nomes de algumas das 22 equipas que se organizaram no
concelho de Mangualde, num projeto de solidariedade e compromisso, como referia o presidente da
autarquia, João Azevedo, na sessão de abertura.
 
As equipas, com um mínimo de sete e máximo de 15 elementos, constituídas por grupos de amigos ou
conhecidos, de familiares, colegas de trabalho, ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia,
tiveram como tarefa desenvolver atividades de sensibilização para a problemática da doença
oncológica e atividades de angariação de fundos. Até ao final do projeto realizaram mais de 40
iniciativas, das quais 20 de sensibilização / educação para a saúde com a presença de profissionais de
saúde.
 
Para além da impressionante dispersão geográfica, a organização destaca o cuidado de chegar com a
mensagem da promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, desde os mais pequenos
até aos mais seniores.
 
"Comer Bem dá Saúde" é um exemplo de uma campanha implementada em todas as escolas do 1.º
ciclo do concelho de Mangualde que teve como objetivo fomentar hábitos saudáveis na alimentação
das crianças. Outra iniciativa, também dirigida aos mais jovens, foi a da equipa "Escolas de Mangualde
+ saúde" que juntou alunos dos 4.º, 5.º e 6º anos. Mas também os cidadãos seniores tiveram aulas
de yoga, organizadas pela equipa "Somos Naturalmente Saudáveis" e, por exemplo entre muitas
atividades, a equipa "Mulheres de Rosa" organizou uma ação de sensibilização sobre a prevenção do
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cancro da mama no homem e na mulher.
 
O projeto Dou Mais Tempo à Vida ® conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Grande Festa de Encerramento
 
Dou Mais Tempo à Vida® - Mangualde
 
sábado, 15 de julho de 2017
 
Largo do Rossio
08H30 | Largada de Pombos
 
09H00 | Caminhada pela Prevenção do Cancro
10H00 | Agradecimentos
 
Professor Vítor Rodrigues, Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC)
 
Dr. João Azevedo, Câmara Municipal de Mangualde
 
Coordenadora de projeto, Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC)
 
Responsáveis de Projeto DMTV Mangualde
 
10H30 | Atuações de palco
21H00 | Momento "Unidos pela Vida" - Testemunhos e largada de balões luminosos
22H00 | Concerto Orquestra Sinfónica da PSP (no Largo Dr. Couto)
24H00 | Encerramento
 
15 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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CENTENA E MEIA DE 
ATLETAS PEDALARAM 
NO MANGUALDE UR- 
BAN RACE 3 
O OBJETIVO DA PROVA DE RESISTÊNCIA EM BTT 
É FAZER O MAIOR NÚMERO DE VOLTAS NO CIR-
CUITOCerca de centena e meia de atletas participa-
ram, no passado sábado, 1 de julho, na terceira edição 
do Mangualde Urban Race. A prova, organizada pelo 
Clube de BTT Azuribike Mangualde Team, contou com 
a parceria da Câmara Municipal de Mangualde. Num 
circuito fechado, a prova teve como cenário as ruas 
do centro da cidade de Mangualde. Durante as três 
horas de prova, e o convívio que se seguiu, os atletas 
e espectadores tiveram a oportunidade de apreciar a 
utilização urbana das bicicletas todo o terreno, num 
espetáculo desportivo que já vai na sua 3° edição. 
O objetivo da prova de resistência em BTT é fazer o 
maior número de voltas no circuito, dentro do prazo 
de 3 horas. Na categoria `Master A', o vencedor foi 
Luís Gomes, que completou 18 voltas em 3 horas e 
três segundos. Já na categoria `Master B' e `Master C', 
venceram José Rosa e José Gouveia, respetivamen-
te. Flávia Gomes conquistou o 1° lugar na categoria 
`Feminina', com 16 voltas. Na categoria de `Elites' foi 
Fábio Tomás quem venceu. Nas categorias 'Tripla 
Masculina' e 'Dupla Masculina' a vitória pertenceu às 
equipas CENTRO PNEUS RECTA DO CAMPO BTT 
QUARTZO e A.M. PÓVOA DAS QUARTAS / GOR-
MAK BIKES. SER E PARECER PRO BIKE TEAM foi 
a 'Dupla Mista' mais rápida nesta categoria. 
VENCEDORES POR CATEGORIA 
MASTER A 
Luís Gomes13:00:03.417118 voltas 
MASTER B 
José Rosa13:03:34.116118 voltas 
TRIPLA MASCULINA 
Centro Pneus Recta Do Campo BTT Quartzo 
3:04:43.543118 voltas 
DUPLA MISTA 
Ser e Parecer Pro Bike Team 13:08:02.408117 
voltas 
FEMININAS 
Flávia Lopes 1 3:10:11.998116 voltas 
MASTER C 
José Gouveia 3:12:18.254 15 voltas 
DUPLA MASCULINA 
AMPQ - A.M. Póvoa Das Quartas / Gormak Bikes1 
3:07:19.111 119 voltas 
ELITES 
Fábio Tomás13:07:38.792119 voltas 
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ATIVIDADES DO CLDS 3G DE MANGUALDE 
UMA TARDE DE CINEMA COM OS NOSSOS " 
PRINCIPEZINHOS"... 
O CLDS 3G de Mangualde, em parceria com a equipa 
multidisciplinar do Rendimento Social de Inserção 
"Reconstruir", promoveu uma sessão de cinema diri-
gida a crianças e jovens do concelho, no passado dia 
30 de Junho, no Centro de Inovação e Dinamização 
Empresarial de Mangualde. 
Foi com grande entusiasmo que os jovens espeta-
dores assistiram ao filme O Principezinho, de Mark 
Osborne, que representa a adaptação ao grande ecrã 
de uma das mais importantes obras infantis de todos 
os tempos, escrita pelo ilustrador e piloto francês An-
toine de Saint-Exupéry. 
No final da sessão, os jovens foram convidados a  

participar numa dinâmica destinada a promover o 
pensamento crítico, criatividade e imaginação e as 
competências psicossociais. 
Esta atividade foi dinamizada no âmbito do plano de 
ação "Partilhar o Presente, Preparar o Futuro", do pro-
jeto CLDS 3G de Mangualde. 

CRIANÇAS, PRAIA E MAGIA 
No passado dia 5 de Julho, a equipa do CLDS3G de 
Mangualde e a equipa multidisciplinar do Rendimento 
Social de Inserção, "Reconstruir", dinamizaram um dia 
de animação na Live Beach, dirigido a algumas crian-
ças e jovens do concelho, com idades compreendidas 
entre os 6 e os 15 anos. 
As atividades começaram ainda durante a manhã,  

com jogos na areia e na piscina, para grande alegria 
dos participantes. Seguiu-se um momento mágico, 
com a participação do sr. Henrique Adrião, que nos 
presenteou com muitos truques de tirar a respiração, 
aos quais não faltou interação por parte da pequena-
da, que respondeu alegremente aos desafios lança-
dos. 
A tarde prosseguiu com o convívio entre os jovens, 
jogos de bola e mergulhos bem divertidos. 
Esta atividade, que contou com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde, e teve como objetivo desen-
volver as competências psicomotoras, fomentar a inte-
gração social, a auto-estima e promover a criatividade 
e a imaginação dos participantes. Decorreu do plano 
de ação do projeto CLDS3G de Mangualde, do eixo 2, 
atividade n.°21. 

CLDS3G PROMOVEU WORKSHOP 
ENTREVISTAS DE A A Z 
Decorreram, no passado dia 6 de Julho, no Auditório 
da Câmara Municipal de Mangualde, duas sessões de 
capacitação para a procura ativa de emprego, dina-
mizadas pela equipa do CLDS 3G em parceria com o 
Gabinete de Inserção Profissional (G IP). 
Como se preparar para um entrevista de emprego, 
comportamentos desejáveis e comportamentos a evi-
tar, comunicação verbal e comunicação não verbal e 
as questões mais frequentes numa entrevista, foram 
os temas abordados. 
O workshop dirigiu-se a desempregados do concelho, 
inscritos no Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) e insere-se na atividade n.°1, Eixo 1 
"Emprego, Formação e Qualificação" do plano de ação 
CLDS 3G Mangualde "Partilhar o Presente, Preparar 
o Futuro". 
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PASSEIO DE PASTELEIRAS 
NA INAUGURAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DA SECÇÃO DE 
CICLOTURISMO DA ACAB 
No passado domingo, 9 de julho, cerca de 80 
apaixonados pelas tradicionais pasteleiras deram uma 
volta no Concelho de Mangualde nestas clássicas 
bicicletas. O Passeio/Convívio de Pasteleiras foi 
organizado pela Associação Cultural Azurara da Beira 
(ACAB) e contou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
A iniciativa terminou com a cerimónia de inauguração 
das instalações da Secção de Cicloturismo da ACAB, 
seguido de um almoço convívio 
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«MANGUALDE FASHION» É.  OPORTUNIDADE PARA 
JOVENS AMANTES DO MUNDO DA MODA 
CASTING REALIZA-SE NO DIA 28 DE JULHO, ÀS 
14H30, NO AUDITÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL 
À semelhança de anos anteriores, o Município de 
Mangualde volta a organizar mais uma edição do 
«Mangualde Fashion», um desfile de moda que visa 
promover e dinamizar o comércio e as marcas locais, 
bem como dar uma oportunidade no mundo da 
moda aos jovens que sonham enveredar por esse 
caminho. O casting tem data marcada para 28 de 
julho, às 14h30, no auditório da Câmara Municipal de 
Mangualde. 
A iniciativa destina-se a jovens com idades 
compreendidas entre os 15 e os 25 anos, com 
1,65m ou mais de altura e que gostem de moda. As 
inscrições são limitadas e devem ser efetuadas até 
21 de julho no site da autarquia ou através do envio 
da ficha de inscrição para turismo@cmmangualde.pt,  

ou entregando a mesma no posto de turismo (T. 232 
613 980). 
À semelhança de edições anteriores, esta atividade 
promovida pela autarquia mangualdense, conta com o 
apoio da Associação Empresarial de Mangualcle. 
DESFILE AGENDADO PARA 6 DE SETEMBRO 
A 6a edição do «Mangualde Fashion» está marcada 
para 6 de setembro, quarta-feira, no Largo Dr. 
Couto, pelas 21h00, e pretende igualar ou até 
mesmo superar o sucesso alcançado em edições 
anteriores. Este desfile de moda pretende, uma vez 
mais, dinamizar e promover as marcas e as lojas do 
concelho, envolvendo os vários representantes de 
lojas de roupa e acessórios, ourivesarias e relojoarias, 
sapatarias, cabeleireiros, maquilhadores, ópticas, entre 
outros. 
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AUTARQUIA LEVA SENIORES MANGUALDENSES A 
VISITAR O SANTUÁRIO DE FÁTIMA. EM MAIS UMA 
EDIÇÃO DO PROJETO 'ANDANÇAS SENIORES' 
Entre os dias 26 de junho e 14 de julho, os seniores 
residentes no concelho de Mangualde, com idade 
igual ou superior a 65 anos, viajaram até ao Santuário 
de Fátima no âmbito da iniciativa "Andanças 
Seniores". A ação, promovida pela Câmara Municipal 
de Mangualde em parceria com a Rede Social de 
Mangualde, foi acompanhada pela Vereadora Maria 
José Coelho. 
Este ano, os participantes rumaram até ao Santuário 
de Nossa Senhora de Fátima num clima de boa 
disposição e alegria. No ano em que se comemora o 
centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido 
para as habituais viagens do projeto 'Andanças 
Seniores'. A contínua adesão a esta iniciativa 
mostra que os seniores do concelho continuam a 
responder afirmativamente e com entusiasmo à 
iniciativa proposta pelo executivo municipal. O projeto 
Andanças Seniores', que se tem vindo a repetir há 
vários anos, tem como objetivo dinamizar o convívio 
entre todos os cidadãos seniores do concelho, assim 
como promover um envelhecimento ativo e saudável 
da população. 

ANDANÇAS SENIORES: 
LAZER E CONHECIMENTO 
O projeto Andanças Seniores' tem como base 
a realização de passeios a locais, previamente 
definidos pela autarquia, criando oportunidades de 
lazer e de conhecimento de pontos de interesse 
histórico-cultural. Desta forma, promover, através 
da atividade de lazer, momentos estimulantes para  

socialização, troca de experiências, emoções e 
comunicação permitindo aos integrantes do grupo 
um maior satisfação e qualidade de vida e potenciar 
as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e 
em simultâneo promover a interação com os outros, 
reforçando o convívio e os laços sociais são os 
principais objetivos do projeto. 
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CENTRO PAROQUIAL DE CUNHA BAIXA QUER 
CONSTRUIR UM CENTRO DE APOIO À DEFICIÊNCIA 
NA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE CUNHA BAIXA 
PROJETO DO CAO — CENTRO DE ATIVIDADES 
OCUPACIONAIS DEPENDE DA CANDIDATURA 
AOS APOIOS COMUNITÁRIOS - PORTUGAL 2020 
E PRETENDE DAR RESPOSTAS NA ÁREA DA 
MULTIDEFICIÊNCIA 
A poucos meses de celebrar as bodas de prata 
(25 anos) da sua criação, o Centro Paroquial de 
Cunha Baixa (CPCB) lança um novo projeto social. 
Depois de ter iniciado o processo de ampliação e 
modernização das estruturas da 'casa mãe', o edifício 
que alberga o centro de dia, com novos espaços e 
aumento da capacidade, após ter arrancado com o 
projeto da nova ERPI (Estrutura Residencial Para 
Idosos) na antiga escola de Abrunhosa do Mato, o 
próximo passo é a candidatura ao quadro comunitário 
Portugal 2020 para a construção de urna estrutura 
de Apoio à deficiência através de um Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) nas instalações da 
antiga escola primária de Cunha Baixa, entretanto 
cedidas pela Câmara Municipal de Mangualde através 
de um contrato de Comodato. 
Para o presidente desta instituição, o Padre João 
Zuzarte, «o concelho de Mangualde e a região 
envolvente têm urna boa cobertura no que respeita 
ao Apoio Domiciliário, lares e Centros de dia (terceira 
idade), mas o mesmo não acontece com a área da 
deficiência, o que faz com que este projeto pioneiro 
no concelho seja de extrema necessidade». O mesmo 
sublinhou «que existe uma procura significativa de 
apoio especializado na área da deficiência física e 
mental e não existem as respostas de proximidade 
que se desejariam, muitas vezes, pelo facto de 
a deficiência constituir uma área com alguma  

delicadeza, pois estão em causa pessoas com graus 
de dependência significativos e elevados». 
Ao contrário dos restantes investimentos que o 
Centro Paroquial tem vindo a fazer, este projeto 
pensado para a escola primária de Cunha Baixa, 
encerrada há cerca de 3 anos, só será viável se for 
contemplado pelos apoios comunitários do quadro 
2020. O custo previsto para esta obra ascenderá os 
600 mil euros. 
Na sua concretização, são fundamentais o apoio 
da Autarquia e Junta de Freguesia, e a criação de 
parcerias com entidades de responsabilidade social, 
instituições ou empresas, que ajudem a minimizar os 
custos, bem corno a solidariedade das pessoas em 
nome individual, tudo em prol do bem comum dos 
mais fragilizados. 
O Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) está 
pensado, numa fase inicial, para uma capacidade de 
30 pessoas maiores de 16 anos com multideficiência, 
e prevê criar emprego qualificado para 15 postos de 
trabalho. Posteriormente, a aspiração será estender 
este projeto a lar residencial e alarga-lo às situações 
de demência precoce que estão a aparecer com cada 
vez mais frequência». 
Para o Pe. João Zuzarte, «conseguir esta candidatura 
é um desejo de há muito, uma vez que esta instituição 
em 2010 já se tinha candidatado a um projeto na 
mesma área, que rondava 1,5 milhões de euros, não 
tendo conseguido o financiamento por parte dos 
fundos europeus dessa altura», e acrescenta que 
«este novo projeto tem uma incontornável função 
social para as famílias que necessitam destes 
cuidados. 
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BRUNO PINTO 
CANDIDATO A PRESIDENTE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE ESPINHO FALA 
DO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA E 
REABERTURA DA ESCOLA 

FERRAZ & ALFREDO, L1Y 

FIRMA REABRIU AS PORTAS DAS SUAS PRIMEIRAS INSTALAÇÕES QUE AGORA 
SE ENCONTRAM COMPLETAMENTE REMODELADAS E REJUVENESCIDAS 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 
232 623 355 
Rua Comb. 

da G. Guerra, 
n° 27 

INSTITUTO CLINICO 
DEOFTALMOLOGIA 

232 613 298 
232 611 075 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

N.712 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

www.jornalrenascimento.pt  

15 de Julho de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 
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FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 

962974658 - 963051265 - 963901298 - 96701 1696 

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

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

comércio de 
móveis, Ida 

www.movifornos.pt  
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PONTOS E ENCONTROS ESTÃO DE VOLTA À 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 
DAR A CONHECER OS TRABALHOS 
ELABORADOS PELOS MUNÍCIPES 
COM 65 ANOS OU MAIS, 
NO ÂMBITO DO ATELIER DE 
TRABALHOS MANUAIS É O 
PRINCIPAL OBJETIVO DESTA 
MOSTRA 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, acolheu mais uma exposição do atelier 
'Pontos e Encontros'. Dar a conhecer os trabalhos 
elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no 
âmbito do atelier de trabalhos manuais, dinamizado  

por uma voluntária do Banco Local de Voluntariado de 
Mangualde, é o principal objetivo desta mostra. 
O atelier é dinamizado por uma voluntária do Banco 
Local de Voluntariado de Mangualde e funciona 
semanalmente na Biblioteca Municipal com o objetivo 
de ocupar os tempos livres da população sénior, 
promovendo a vitalidade e o potencial de cada um, de 
forma a contribuir para um envelhecimento ativo. Todas 
os interessados em participar neste atelier podem 
inscrever-se no Gabinete de Ação Social da autarquia, 
pelo telf. 232 619 880 ou pelo e-mail redesocial@ 
cmmangualde.pt. 
A iniciativa é promovida pelo Banco Local de 
Voluntariado, com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde e da Rede Social de Mangualde. 
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CENTRAL DE BIOMASSA: 
UMA REALIDADE EM 
MANGUALDE 
"MANGUALDE É UM EXCELENTE EXEMPLO PARA 
O PAÍS NESTE DOMÍNIO" — SECRETÁRIO DE ES-
TADO DA ENERGIA 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos 
naturais, vai ser instalada em Mangualde uma cen-
tral de biomassa para produção de energia elétrica, 
num investimento global de 54 milhões de euros. O 
projeto foi apresentado no passado dia 13 de julho, 
numa visita do secretário de Estado da Energia, Jorge 
Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. 
A visita foi acompanhada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
"UM PROJETO JA A ANDAR E NÃO ALGO VIR-
TUAL' - JOÃO AZEVEDO 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar 
e não algo virtual. Um investimento real que visa abas-
tecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornan-
do-a mais competitiva e autossuficiente". "A central 
permitirá a criação de outras empresas no setor da 
recolha dos recursos florestais, tratando -se de um 
investimento que vai permitir produzir melhor eletri-
cidade, fomentar o ordenamento do território e criar 
empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial 
para o concelho dispor de uma unidade com a 
capacidade de fazer um investimento tão importante", 
uma vez que "de acordo com o projeto, com a central 
termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu 
João Azevedo. 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que 
"sendo Portugal um país muito bom nas energias 
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desen-
volvimento nos territórios onde existem os recursos". 
Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo 
para o país neste domínio". 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
O projeto engloba a engenharia, projeto e constru-
ção de uma caldeira de biomassa de última geração, 
com 90 MW de potência de combustão, equivalente 
a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como 
combustível biomassa florestal residual. Ao associar 
a utilização da biomassa residual à utilização da fibra 
virgem no processo industrial, e permitindo a utiliza-
ção completa do recurso disponível, a utilização da 
biomassa é mais rentável e permite aplicações mais 
nobres. Também ao combinar a produção de energia 
térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do 
processo de geração de energia. Outro beneficio da 
instalação desta central no concelho é o investimento 
numa indústria fortemente exportadora, o que con-
tribuir para a criação de postos de trabalho diretos e 
indiretos. 
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PATRIMONIO: A NOSSA TERRA E A NOSSA GENTE 
O Património coletivo da nossa freguesia é o retrato do modo de viver, de pensar e de sentir dos nossos 
antecessores, conquistado e construído palmo a palmo, dia após dia, ano após ano até à atualidade. São as 
casas, as escolas, os monumentos históricos, arqueológicos e religiosos, as ruas, os rios, os parques naturais e de 
diversão, a nossa floresta. Mas é também a memória da terra e das suas gentes e por isso um bom espelho da 
nossa história. 
É certo que a nossa freguesia não dispõe de algumas destas mais-valias, mas terá de passar a dispor e pelo menos 
nós propugnaremos por isso onde for necessário e junto de quem aí detiver responsabilidades: por um parque 
natural e de diversão na nossa freguesia, pela limpeza e manutenção das florestas e pela consciencialização 
geral para o conceito de Silvicultura Preventiva, pela limpeza e conservação dos nossos rios, pela conservação e 
reabilitação das ruas e das estradas... 
Propugnaremos, até aos limites da nossa força coletiva, pela reabertura da Escola Básica de Gandufe. 
A freguesia de Espinho tem alunos suficientes para reabrir nas funções que sempre lhe foram conhecidas e 
para as quais foi construída. A junta de Freguesia de Espinho, por força de interesses que não se percebem  
muito bem e sem dar cavaco ao povo, aceitou dar a escola de mão beijada aos interesses de outra freguesia. A  
Escola ainda não reabriu porque a Junta de Freguesia deixou cair essa bandeira e silenciou-se aos interesses  
de terceiros. Quando chegarmos à Junta de Freguesia e estamos certos que tal facto acontecerá nas próximas  
eleicões autárquicas, a primeira acão que tomaremos é mobilizar toda a população da freguesia e exigir das  
entidades competentes a reabertura da escola de Gandufe. E assim faremos!!! A nossa freguesia tem, pelo menos,  
23 alunos e existem famílias de não residentes nesta freguesia, mas que podem colocar os filhos na Escola de  
Gandufe. As caraterísticas demográficas da freguesia de Espinho e o bom estado de conservação do edificado  
apontam no sentido de que, no presente e no futuro, as medidas de apoio aos idosos na freguesia deve passar,  
não por abertura de um Lar, mas antes pelo reforço do apoio domiciliário e pela criacão de uma estrutura local  
de voluntariado, que é, aliás, mais uma criação que vamos implementar durante o mandato se merecermos essa  
confianca do eleitorado. Por isso, ter a escola fechada mais do que uma imposição foi e continua a ser uma opção  
politica daqueles que exercem atualmente responsabilidades na Câmara Municipal de Mangualde e em particular  
na junta de freguesia. Nesta evidência, tudo faremos para que a reabertura da escola de Gandufe, que faz parte da  
nossa memória coletiva e do património hereditário da comunidade, se concretize com as funções que sempre lhe  
conhecemos.  
Não adianta virem com "projetinhos", com ideias absurdas e sem qualquer tipo de sustentação, deitar areias para os  
olhos de quem, a partir desta freguesia, paga os seus impostos. Os Lares e os Centros de Dia exigem condições  
físicas e técnicas rigorosíssimas e compatíveis com um conjunto de leis que impõe regras muito apertadas às  
respetivas instalações. Só um cego não vê que nenhuma entidade, em Portugal, aprovará a instalação de um lar  
de idosos nas instalações da escola básica de Gandufe. Além disso, ainda não passaram muitos anos sobre o  
investimento que o Município fez na reabilitação do edifício para continuar a ser uma escola.  
A Espinho o que é de Espinho.  

Connosco a Escola de Gandufe será reaberta para ensinar as nossas crianças!!!  
NÓS NÃO DESISTIMOS DESTA BANDEIRA!  

BRUNO PINTO  
(Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Espinho) 
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BRUNO PINTO 
CANDIDATO A PRESIDENTE DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE ESPINHO FALA 
DO PATRIMÓNIO DA FREGUESIA E 
REABERTURA DA ESCOLA 

FERRAZ & ALFREDO, L1Y 

FIRMA REABRIU AS PORTAS DAS SUAS PRIMEIRAS INSTALAÇÕES QUE AGORA 
SE ENCONTRAM COMPLETAMENTE REMODELADAS E REJUVENESCIDAS 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 
232 623 355 
Rua Comb. 

da G. Guerra, 
n° 27 

INSTITUTO CLINICO 
DEOFTALMOLOGIA 

232 613 298 
232 611 075 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

N.712 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

www.jornalrenascimento.pt  

15 de Julho de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 
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FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Serafim Tavares e Dinis Alfredo 
Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 

962974658 - 963051265 - 963901298 - 96701 1696 

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

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Email: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

comércio de 
móveis, Ida 

www.movifornos.pt  
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LARGO DA IGREJA DE 
SANTIAGO DE CASSURRAES 
TRANSFORMOU-SE EM SALA DE 
CINEMA 
`A FAMÍLIA BÉLIER' FOI O FILME EM EXIBIÇÃO 
No passdo 13 de julho, o Largo da Igreja de Santiago 
de Cassurrães, em Mangualde, encheu para a 
exibição do filme 'A família bélier'. Numa sessão de 
cinema ao ar livre, esta comédia dramática prendeu 
a atenção dos presentes num misto de emoção e 
suspense. A iniciativa foi organizada pela Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde. A produção foi da 
responsabilidade do CineClube de Viseu. 
`A FAMÍLIA BÉLIER' COM SEIS NOMEAÇÕES PARA 

OS CÉSARES 
Todos os elementos da família Bélier sofrem de 
surdez, exceto Paula, a filha adolescente. Desde 
pequena que se habituou a ser porta-voz de cada um 
deles, fazendo a ponte de comunicação com o resto 
do mundo. A vida deles é simples e feliz. Graças à 
ajuda de Paula, a sua surdez nunca foi incapacitante. 
Mas tudo muda quando o professor de música de 
Paula descobre o seu enorme talento para cantar 
e a incita a participar num prestigiado concurso em 
Paris (França). Para uma adolescente comum, tudo 
seria relativamente simples, mas, para Paula, esta 
decisão implica deixar a família entregue a si mesma. 
Sentindo-se dividida entre aquilo que considera ser o 
seu dever e o que deseja para si, Paula tem de tomar 
a difícil decisão de se manter por perto o resto da vida 
ou caminhar em direção aos seus sonhos... 
Uma comédia dramática com realização de Eric 
Lartigau ("Como Casar e Ficar Solteiro", "Em Busca de 
Uma Nova Vida", "Descaradamente Infiéis"), segundo 
uma ideia original de Victoria Bedos. Visto por mais 
de sete milhões de espectadores em França, o filme 
teve seis nomeações para os Césares e deu a Louane 
Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, 
o prémio de Atriz Revelação. Com  Karin Viard, 
François Damiens e Eric Elmosnino. 
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INAUGURADA RUA DA PONTE 
UMA OBRA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA ALTA QUE 
CONTOU COM 15% DE FINANCIAMENTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE. 
Na passada sexta feira 14 de julho, foram 
inauguradas as obras de pavimentação da Rua 
da Ponte na aldeia de Mesquitela (ligação Rua da 
Estação/Mesquitela). Esta é uma artéria importante 
que liga Mesquitela à cidade de Mangualde (Rua da 
Estação). Na cerimónia marcou presença o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e 
o Presidente da União de Freguesias de Mangualde, 
Mesquitela e Cunha Alta, Bernardino Azevedo e vários  

populares. 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver 
problemas de acessibilidade, conforto e segurança 
para os residentes e para os utentes da ligação 
entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da 
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 
km, com ligação direta ao parque escolar e parque 
desportivo. 
Esta foi uma obra da União de Freguesias de 
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e contou com 
15% de financiamento da Câmara Municipal de 
Mangualde. 
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Central de biomassa em Mangualde vai custar 54 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-07-2017

Meio: TSF Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=781d7019

 
O grupo Soane vai instalar uma central de biomassa no concelho de Mangualde, num investimento
global de 54 milhões de euros, anunciou a Câmara Municipal.
 
PUB
 
PUB
 
Em comunicado, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, explica que o investimento de
54 milhões de euros vai ser levado a cabo pelo Grupo Sonae, de forma a "maximizar a utilização
eficiente dos recursos naturais".
 
"A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais,
tratando-se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos", acrescentou.
 
De acordo com o autarca, este é "um projeto a andar e não algo virtual", que visa abastecer a própria
unidade fabril do Grupo Sonae, já instalada no concelho - a Sonae Arauco -, "tornando-a mais
competitiva e autossuficiente".
 
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
"É primordial para o concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão
importante. A central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA de energia elétrica
na rede pública", evidenciou.
 
Na nota do município, pode ainda ler-se que este investimento engloba a engenharia, projeto e
construção de uma caldeira de biomassa de última geração, com 90 MW de potência de combustão,
equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como combustível biomassa florestal residual.
 
"Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da fibra virgem no processo industrial, e
permitindo a utilização completa do recurso disponível, a utilização da biomassa é mais rentável e
permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a produção de energia térmica e elétrica, se
maximiza o rendimento global do processo de geração de energia", refere.
 
Outro benefício da instalação desta central no concelho "é o investimento numa indústria fortemente
exportadora", que "pode contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos".
 
COMENTÁRIOS
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Fogo obriga à evacuação de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=682757

 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou destruída e pessoas da
zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de Mangualde.
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, revelou que as localidades de
Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e
Abrunhosa do Mato "estão ameaçadas pelas chamas" e, por isso, já foram evacuados alguns
habitantes de Contenças de Cima.
 
Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha , revelou.
 
Até ao momento ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Os três incêndios que deflagraram na tarde deste domingo mobilizam 304 operacionais, apoiados por
88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
16-07-2017
 
[Additional Text]:
Foto genérica (Lusa)
 
Redação
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Incêndio em Mangualde combatido por 300 bombeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=114fca5c

 
Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Um violento incêndio no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, com três frentes, está a ser
combatido por quase 300 operacionais.
 
Os três focos estão próximos e estão em risco de se juntarem.
 
O alerta foi dado às 16h00 deste domingo.
 
Os bombeiros locais estão a ser auxiliados por quatro meios aéreos.
 
Uma habitação já ardeu, como confirmou à CM o presidente da Câmara Municipal de Mangualde. Não
há vítimas a registar porque a casa pertencia a emigrantes que não se encontravam na habitação.
 
O CM apurou que o secretário de Estado da Administração Interna está a caminho de Mangualde.
 
Em atualização
 
18:41
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Incêndio em Mangualde combatido por mais de 300 bombeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online
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Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Um violento incêndio no concelho de Mangualde, com três frentes, está a ser combatido por mais de
300 operacionais.
 
Os três focos estão próximos e estão em risco de se juntarem.
 
Os bombeiros locais estão a ser auxiliados por quatro meios aéreos.
 
Uma habitação já ardeu, como confirmou à CM o presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Em atualização
 
18:41
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Incêndio em Mangualde combatido por 300 bombeiros
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Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Chamas atingem três focos, em risco de se unirem. Uma casa já ardeu.
 
Um violento incêndio no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, com três frentes, está a ser
combatido por quase 300 operacionais.
 
Os três focos estão próximos e estão em risco de se juntarem.
 
O alerta foi dado às 16h00 deste domingo.
 
Os bombeiros locais estão a ser auxiliados por quatro meios aéreos.
 
Uma habitação já ardeu, como confirmou à CM o presidente da Câmara Municipal de Mangualde. Não
há vítimas a registar porque a casa pertencia a emigrantes que não se encontravam na habitação.
 
Em atualização
 
18:41
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Incêndios: Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva" -
autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=950c197b

 
Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
2017-07-16T23:14:14Z
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Incêndios: Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de
aldeia
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Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
2017-07-16T19:52:22Z
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Sete aldeias "ameaçadas pelas chamas", em Malgualde
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Meio: Diário de Notícias Online
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Autarca de Mangualde diz que já ardeu uma casa e que há danos "em várias zonas e equipamento
agrícola".
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram já de ser retiradas.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
2017-07-16T20:08:00Z
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"Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia"
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Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
2017-07-16T23:14:00Z
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Incêndios em Mangualde forçam a evacuação de aldeia
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Os incêndios em Mangualde mobilizaram mais de 300 bombeiros e já obrigaram à evacuação de uma
aldeia.
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola". A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate
seja feito de forma muito eficaz". Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de
Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Sun, 16 Jul 2017 23:14:49 +0200
 
António Costa
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Central de Biomassa: Uma realidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Gazeta Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5b680869

 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, numa visita do secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
UM PROJETO JÁ A ANDAR E NÃO ALGO VIRTUAL" - JOÃO AZEVEDO
 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um investimento real que
visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e
autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos
florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial para o
concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante", uma
vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os
recursos". Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio"
 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro beneficio da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
 
Sun, 16 Jul 2017 18:32:46 +0200
 
Gazeta Rural
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Fogo em Alijó. Autarquia aponta falhas no SIRESP
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O incêndio que começou de madrugada em Alijó já obrigou à evacuação de uma aldeia. O presidente
da câmara aponta falhas no SIRESP
e
 
O fogo que atinge Alijó desde a madrugada já destruiu uma casa, várias viaturas e obrigou à
evacuação da aldeia de Vila Chã. Foram retirados seis adultos e cinco crianças, devido à aproximação
das chamas.
Apesar de ter sido dado como dominado durante a tarde, as chamas reacenderam e ontem à noite
estavam ainda no local mais de 300 operacionais, apoiados por 92 veículos e dez meios aéreos. Um
deles caiu durante a tarde na barragem de Alijó quando se reabastecia para voltar ao combate aos
incêndios.
Este acidente ainda está por explicar e a Everjets, empresa que opera os helicópteros de combate aos
fogos garantiu a substituição do aparelho e já anunciou que será instaurado um inquérito para
averiguar as circunstâncias do acidente, do qual não resultaram vítimas. O piloto foi levado ao
hospital, mas apenas por precaução, explicou a empresa, em comunicado.
 
Falhas de comunicação À semelhança do que aconteceu durante os incêndios que atingiram a zona
centro do país há um mês, também ontem o SIRESP - sistema usado pelos bombeiros e por outras
autoridades para comunicarem entre si - falhou.
 
Em declarações ao "Público", o presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, estas falhas
dificultam a articulação das equipas no terreno. "Estive duas horas sentado só a ouvir e apercebi-me
que a comunicação falha: não sabemos exatamente onde está posicionada cada equipa, onde está a
arder. Às tantas, só recorrendo aos telemóveis é que se consegue comunicar", disse.
 
Mais incêndios Ontem à noite eram 99 os fogos ativos em todo o país. Nesse combate estavam 1104
operacionais no terreno, com o apoio de 354 viaturas e 17 meios aéreos.
Em Mangualde, uma das zonas afetadas, uma casa ficou destruída e alguns habitantes da zona de
Contenças de Cima tiveram de ser retiradas. De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, as localidades de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha,
Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato "estão ameaçadas pelas chamas".
 
16/07/2017 20:38
 
Marta Cerqueira
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Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia -
Impala
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6611d18

 
Mangualde, Viseu, 16 jul (Lusa) - Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de
segunda habitação ficou destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas
na sequência dos incêndios de hoje em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
JYGA // JLG
 
By Impala News / Lusa
 
Sun, 16 Jul 2017 22:37:34 +0200
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Incêndios: Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva" -
autarca
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16 Julho 2017 às 23:14
 
Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 julho 2017 às 23:14
 
Lusa
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Incêndios: Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de
aldeia
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16 Julho 2017 às 19:52
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 julho 2017 às 19:52
 
Lusa
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Fogos ainda ativos em Mangualde, mas situação é "menos aflitiva"
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Hoje às 23:14, atualizado às 23:33
 
Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram este domingo à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23 horas, 393
operacionais, apoiados por 116 viaturas.
 
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
 
Subscrever
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15.52 horas e as 16.09 horas, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago
de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
hoje às 23:14, atualizado às 23:33
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Fogo em Mangualde obriga a retirar pessoas de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cf756455

 
Hoje às 20:22, atualizado às 20:24
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios deste
domingo em Mangualde.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
 
Subscrever
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 julho 2017
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Fogos em Mangualde continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=779a93d9

 
Mon, 17 Jul 2017 00:20:14 +0200
 
Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
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Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a evacuação de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=412dabda

 
Sun, 16 Jul 2017 20:56:22 +0200
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
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Mangualde: um fogo dominado, dois continuam ativos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Observador Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6411263b

 
Dois dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo no concelho de Mangualde, distrito de
Viseu, continuam ativos, enquanto o terceiro está em resolução.
 
Dois dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo no concelho de Mangualde, distrito de
Viseu, continuam ativos, enquanto o terceiro está em resolução.
 
De acordo com agência Lusa, que cita fonte da Proteção Civil, continuam a lavrar os fogos em
Abrunhosa-a-Velha e em Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, mas a situação está a evoluir
favoravelmente, adiantou, pela 01h10, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS)
de Viseu.
 
O fogo em Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa, que deflagrou pelas 16h06, está em
resolução e "sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido", mantendo-se no local
cerca de 90 operacionais e 27 viaturas.
 
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na internet, pela 01h30, os
incêndios em Abrunhosa-a-Velha e em Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, mantinham-se
ativos, mobilizando então um total de 360 operacionais, apoiados por 107 veículos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal. Segundo a
página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que deflagraram
hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais, apoiados por 88
viaturas e cinco meios aéreos.
 
* Artigo atualizado às 07h08 com as últimas informações sobre o incêndio de Mangualde
 
2017-07-16T21:54:48+01:00
 
Agência Lusa
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SIRESP volta a falhar em incêndio no concelho de Alijó
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Público Online Autores: Natália Faria

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=306bc969

 
Autarca queixou-se de dificuldades nas comunicações e a Protecção Civil, que admitiu "falhas
pontuais", mobilizou estação móvel que estava pré-posicionada no Porto. Idosos e crianças foram
retirados da aldeia.
 
LUSA/PEDRO COSTA
 
Um mês depois dos incêndios de Pedrógão Grande, em que morreram 64 pessoas, o SIRESP (Sistema
Integrado de Redes de Emergência e Segurança) voltou a falhar, na tarde deste domingo, durante o
combate ao fogo que deflagrou em Alijó, distrito de Vila Real, e que, à hora do fecho desta edição,
tinha queimado duas viaturas e obrigado à retirada de seis adultos e cinco crianças da aldeia de Vila
Chã.
 
Ao final da tarde, o presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, queixava-se ao PÚBLICO das
falhas naquela rede concebida para assegurar as comunicações de emergência entre os operacionais
das diferentes forças no terreno. "O sistema entrou em modo local, o que está a dificultar as
comunicações no terreno. Estive duas horas sentado só a ouvir e apercebi-me que a comunicação
falha constantemente: não sabemos exactamente onde está posicionada cada equipa, onde está a
arder. Às tantas, só recorrendo aos telemóveis", criticou Carlos Magalhães.
 
Protecção Civil confirma "falhas pontuais" na rede SIRESP em Alijó
 
Pouco depois, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) confirmava, pela voz da adjunta do
comando nacional, Patrícia Gaspar, que tinha sofrido "falhas pontuais" no SIRESP, após o que foi
mobilizada a estação móvel que estava pré-posicionada no distrito do Porto e que deveria ajudar a
suprir novas falhas.
 
"Não foi uma falha global"
 
Dizendo não dispor de informações quanto aos motivos das falhas no SIRESP, a responsável da ANPC
asseverou que "não foi uma falha global" e sublinhou que a rede SIRESP não era a única no teatro de
operações. Para conseguirem comunicar entre si, os bombeiros recorreram à sua rede própria, a ROB
- Rede Operacional de Bombeiros, que, adiantou Patrícia Gaspar, "esteve sempre a funcionar". Esta
não garante, porém, comunicações atempadas entre as diferentes forças no teatro de operações. De
resto, ao início da noite, a ANPC não conseguia precisar quando é que a estação móvel do SIRESP
estaria em condições de ser activada.
 
A retirada de idosos, acamados e crianças da aldeia de Vila Chã foi decidida para "evitar o pior",
segundo o autarca Carlos Magalhães, e numa altura em que se contavam já duas viaturas ardidas,
além de armazéns agrícolas, anexos e quintais. Carlos Magalhães especificou que as pessoas foram
acolhidas no pavilhão gimnodesportivo de Alijó, onde os aguardava uma equipa de apoio. "Foram
acomodados e, dentro do possível, estão bem", asseverou ao PÚBLICO, numa altura em que a aldeia
estava ainda coberta pelo fumo e as chamas cercavam a zona. Apesar disso, o comandante dos
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bombeiros de Alijó, José Carlos Rebelo, disse que nenhuma localidade foi evacuada por inteiro porque
o incêndio não o justificava.
 
Fogo de Alijó leva à retirada de crianças e idosos da aldeia de Chã
 
Ainda assim, contavam-se ao início da noite mais duas aldeias na "linha do fogo", Casas da Terra e
Carvalho, para onde foram preventivamente mobilizados alguns meios, isto depois de o fogo ter
atingido parcialmente uma fábrica, na zona industrial de Alijó, e feito rebentar várias garrafas numa
adega.
 
Por volta das 21h30, contavam-se 349 operacionais no combate a este incêndio, auxiliados por 109
viaturas e três meios aéreos. O fogo, que deflagrara durante a madrugada numa zona de mato,
chegou a ser dado como dominado, mas, durante a tarde, voltou a reactivar-se, muito por causa do
"vento forte e do terreno, com muitas resinosas", indicou o autarca.
 
Oito meios aéreos a combater o fogo
 
Chegaram a estar oito meios aéreos no combate ao fogo, estando ainda por esclarecer as
circunstâncias que rodearam o incidente que, a meio da tarde, se verificou com um helicóptero. O
aparelho, um helicóptero Ecureuil AS350B3 que integra o dispositivo especial de incêndios florestais,
"estava empenhado no ataque ao incêndio rural", segundo a ANPC, quando às 15h43, o piloto
detectou um problema "durante a manobra de enchimento do balde", na margem da albufeira da
barragem de Vila Chã.
 
O piloto, que sofreu apenas escoriações ligeiras, iniciou "prontamente o despiste das causas da
anomalia no seu funcionamento", tendo sido deslocada uma equipa de peritos do Gabinete de
Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários para o local. A
GNR, por seu turno, isolou a zona do acidente para efeito da preservação dos indícios e elaborou o
respectivo relatório, sendo certo, segundo a ANPC, que "os procedimentos de emergência previstos
para responder a este tipo de situações foram acautelados pelo piloto, tendo sido desligados os
circuitos eléctricos e de alimentação de combustível".
 
O incêndio de Alijó não era o único a suscitar as preocupações das autoridades ao início da noite deste
domingo. Em Mangualde, Viseu, um incêndio destruiu uma casa de campo e obrigou a retirar pessoas
de aldeia de Contenças de Cima. Segundo o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as
localidades de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães,
Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato estavam, ao final da tarde, ameaçadas pelas chamas. "Já ardeu
uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à Lusa João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
 
Ao final da tarde, altura em que não tinha sido activado o Plano de Emergência Municipal, o site da
ANPC contava 304 bombeiros, 88 viaturas e cinco meios aéreos no combate aos três incêndios que
deflagravam no concelho de Mangualde.
 
16 de julho de 2017, 23:34
 
Natália Faria
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Uma casa destruída e sete localidades de Mangualde ameaçadas pelas chamas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=deedda16

 
Mais de 300 bombeiros estão a combater o incêndio, apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
Várias pessoas foram retiradas de uma das localidades.
 
Os incêndios estão a ser combatidos com recurso a cinco meios aéreos. Na imagem, um Canadair em
Pedrógão Grande Daniel Rocha/ARQUIVO
 
Para além das sete localidades que estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação
ficou destruída e várias pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência
dos incêndios que deflagraram na tarde deste domingo em Mangualde, informou o presidente do
município, João Azevedo.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, as localidades de Santiago de Cassurrães,
Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato "estão
ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma zona da aldeia
de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola". A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate
seja feito de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi activado o Plano de Emergência Municipal. Segundo a
página na internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram no domingo no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num curto intervalo de tempo - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 de julho de 2017, 21:09
 
Lusa
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Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/88876/fogo_em_mangualde_destroi_casa_de_campo_e_obriga_a_retirar_pessoas_de_

aldeia?utm_source=cxultimas

 
Várias aldeias "estão ameaçadas pelas chamas"
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios deste
domingo em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi activado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 jul, 2017 - 20:42
 
Renascença
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Mangualde: Fogos continuam ativos, mas situação é "menos aflitiva"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b79060c4

 
Os três incêndios que deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 jul 2017
 
MadreMedia / Lusa
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Fogo em Mangualde destrói casa e obriga a retirar pessoas de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a578a3b

 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16 jul 2017
 
MadreMedia / Lusa
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Autarca de Mangualde diz que situação é "menos aflitiva"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c89f5377

 
País
 
16.07.2017 23h23
 
Os três incêndios que deflagraram este domingo à tarde no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,
continuam ativos, mas situação "é menos aflitiva" do que há horas, afirmou o presidente do município.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Lusa
 
16.07.2017 23h23
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Fogo destrói casa de campo e ameaça aldeias em Mangualde
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Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios deste
domingo em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Lusa
 
16.07.2017 20h00

Página 173



A174

Fogo em Alijó. Autarquia aponta falhas no SIRESP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2017

Meio: Sol Online Autores: Marta Cerqueira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9cdbf443

 
O incêndio que começou de madrugada em Alijó já obrigou à evacuação de uma aldeia. O presidente
da câmara aponta falhas no SIRESP
 
O fogo que atinge Alijó desde a madrugada já destruiu uma casa, várias viaturas e obrigou à
evacuação da aldeia de Vila Chã. Foram retirados seis adultos e cinco crianças, devido à aproximação
das chamas.
Apesar de ter sido dado como dominado durante a tarde, as chamas reacenderam e ontem à noite
estavam ainda no local mais de 300 operacionais, apoiados por 92 veículos e dez meios aéreos. Um
deles caiu durante a tarde na barragem de Alijó quando se reabastecia para voltar ao combate aos
incêndios.
Este acidente ainda está por explicar e a Everjets, empresa que opera os helicópteros de combate aos
fogos garantiu a substituição do aparelho e já anunciou que será instaurado um inquérito para
averiguar as circunstâncias do acidente, do qual não resultaram vítimas. O piloto foi levado ao
hospital, mas apenas por precaução, explicou a empresa, em comunicado.
 
Falhas de comunicação À semelhança do que aconteceu durante os incêndios que atingiram a zona
centro do país há um mês, também ontem o SIRESP - sistema usado pelos bombeiros e por outras
autoridades para comunicarem entre si - falhou.
 
Em declarações ao "Público", o presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, estas falhas
dificultam a articulação das equipas no terreno. "Estive duas horas sentado só a ouvir e apercebi-me
que a comunicação falha: não sabemos exatamente onde está posicionada cada equipa, onde está a
arder. Às tantas, só recorrendo aos telemóveis é que se consegue comunicar", disse.
 
Mais incêndios Ontem à noite eram 99 os fogos ativos em todo o país. Nesse combate estavam 1104
operacionais no terreno, com o apoio de 354 viaturas e 17 meios aéreos.
Em Mangualde, uma das zonas afetadas, uma casa ficou destruída e alguns habitantes da zona de
Contenças de Cima tiveram de ser retiradas. De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, as localidades de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha,
Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato "estão ameaçadas pelas chamas".
 
16 de julho 2017
 
Marta Cerqueira
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Fogo em Mangualde destrói casa de campo
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Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios deste
domingo em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola". A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate
seja feito de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi activado o Plano de Emergência Municipal. Segundo a
página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que deflagraram
hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais, apoiados por 88
viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
22:30
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Mangualde: Três fogos começam num período de 17 minutos
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Mais de trezentos operacionais combatem três incêndios florestais no concelho de Mangualde. Os
bombeiros tiveram de evacuar algumas pessoas e uma casa foi destruída pelas chamas.
 
PUB
 
PUB
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios deste
domingo em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
O repórter da TSF em Viseu, José Ricardo Ferreira, conversa com o presidente da Câmara de
Mangualde sobre os incêndios que deflagram no conselhoO melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram este domingo à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 21h35, 368
operacionais, apoiados por 110 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
COMENTÁRIOS
 
16 de JULHO de 2017 - 21:48
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Mangualde: Presidente da Câmara diz que fogo progrediu muito depressa
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Ontem
O presidente da câmara de Mangualde diz que o fogo que lavra no concelho progrediu muito depressa
e que não há previsão para controlar o fogo. João Azevedo assegura que os meios são adequados e
estão a observar a evolução do fogo para o combater
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Incêndio em Mangualde - Direto
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Em Mangualde, uma casa já foi destruída pelo fogo. Três incêndios estão ativos.
Direto de Mangualde.
Declarações de João Azevedo, presidente da CM de Mangualde.
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Direto de Mangualde onde está o posto de comando o incêndio de Mangualde. Declarações de João
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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Incêndios em Mangualde-direto
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Há três fogos ativos a esta hora. A jornalista Andreia Marques está em Guimarães de Tavares, nas
proximidades de uma dessas frentes de fogo.
Direto de Santo Amaro de Tavares, em Mangualde.
Declarações de João Azevedo, pres. da Câmara Municipal de Magualde.
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Direto de Mangualde onde lavra um incêndio de grandes dimensões.
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Arranque do Raid 2Cv e Requalificação da Rua da Ponte (Mesquitela)
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O raid 2CV Portugal 2017 teve início em Mangualde no passado sábado, 15 de julho. O tiro de partida
foi dado numa prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. Os participantes foram recebidos pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no salão nobre do município.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorreram em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 foi possível assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. O raid, organizado peloRacing Team Habas, uma organização
francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer mais de 2600 km
de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de terra batida. A prova
insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos 2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a
31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Rua da Ponte requalificada
 
Na passada sexta feira 14 de julho, foram inauguradas as obras de pavimentação da Rua da Ponte na
aldeia de Mesquitela (ligação Rua da Estação/Mesquitela). Esta é uma artéria importante que liga
Mesquitela à cidade de Mangualde (Rua da Estação). Na cerimónia marcou presença o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, Bernardino Azevedo e vários populares.
 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver problemas de acessibilidade, conforto e segurança
para os residentes e para os utentes da ligação entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 km, com ligação direta ao parque escolar e
parque desportivo.
 
Esta foi uma obra da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e contou com 15%
de financiamento da Câmara Municipal de Mangualde.
 
17 Julho, 2017
 
José Silva
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Localidades ameaçadas pelo fogo em Mangualde
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Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o incêndio.
 
Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o incêndio.
 
Algumas localidades estiveram, este domingo, ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou
destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos
incêndios em Mangualde, informou o presidente do município.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato foram as mais ameaçadas pelo fogo, sendo que foram, durante a tarde, retiradas "algumas
pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
 
Perto das 23h00, e apesar de se manterem três frentes ativas, as chamas em Mangualde já não
colocavam nenhuma povoação em risco e o fogo lavra em zona de mato.
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23h00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
16.07.17
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Casa a arder em Mangualde
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Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Algumas localidades estiveram, este domingo, ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou
destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos
incêndios em Mangualde, informou o presidente do município.
Uma casa habitável foi consumida pelas chamas e outra está em risco de ser destruída pelo incêndio.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato foram as mais ameaçadas pelo fogo, sendo que foram, durante a tarde, retiradas "algumas
pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
Perto das 23h00, e apesar de se manterem três frentes ativas, as chamas em Mangualde já não
colocavam nenhuma povoação em risco e o fogo lavra em zona de mato.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23h00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Fogo obriga a cortar duas estradas nacionais e um itinerário complementar
 
Os fogos que deflagraram nos concelhos de Alijó e Mangualde obrigaram ao corte de duas estradas
nacionais e um itinerário complementar, disse à agência Lusa o Comando Geral da Guarda Nacional
Republicana (GNR).
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Devido ao incêndio de Alijó, que ao início da noite mobilizava 323 bombeiros e 97 viaturas, foram
cortadas a nacional 212, entre os quilómetros 35 e 42, e o Itinerário Complementar 5, que liga o
distrito de Vila Real a Bragança, entre os quilómetros 34 e 46.
 
Na zona de Mangualde, a estrada nacional 232 está cortada entre as localidades de Mourilhe e
Contenças de Baixo.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais
apoiados por 116 viaturas.
 
16.07.17
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Casa a arder em Mangualde
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Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Algumas localidades estiveram, este domingo, ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou
destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos
incêndios em Mangualde, informou o presidente do município.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato foram as mais ameaçadas pelo fogo, sendo que foram, durante a tarde, retiradas "algumas
pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
 
Perto das 23h00, e apesar de se manterem três frentes ativas, as chamas em Mangualde já não
colocavam nenhuma povoação em risco e o fogo lavra em zona de mato.
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23h00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Fogo obriga a cortar duas estradas nacionais e um itinerário complementar
 
Os fogos que deflagraram nos concelhos de Alijó e Mangualde obrigaram ao corte de duas estradas
nacionais e um itinerário complementar, disse à agência Lusa o Comando Geral da Guarda Nacional
Republicana (GNR).
 
Devido ao incêndio de Alijó, que ao início da noite mobilizava 323 bombeiros e 97 viaturas, foram
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cortadas a nacional 212, entre os quilómetros 35 e 42, e o Itinerário Complementar 5, que liga o
distrito de Vila Real a Bragança, entre os quilómetros 34 e 46.
 
Na zona de Mangualde, a estrada nacional 232 está cortada entre as localidades de Mourilhe e
Contenças de Baixo.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais
apoiados por 116 viaturas.
 
16.07.17

Página 187



A188

Casa a arder em Mangualde
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Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Uma habitação foi consumida pelas chamas e outra está em risco de ser destruída pelo incêndio que
deflagou na tarde desta segunda-feira em Mangualde.
Algumas localidades estiveram, este domingo, ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou
destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos
incêndios em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato foram as mais ameaçadas pelo fogo, sendo que foram, durante a tarde, retiradas "algumas
pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
Perto das 23h00, e apesar de se manterem três frentes ativas, as chamas em Mangualde já não
colocavam nenhuma povoação em risco e o fogo lavra em zona de mato.
 
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
 
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23h00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Fogo obriga a cortar duas estradas nacionais e um itinerário complementar
 
Os fogos que deflagraram nos concelhos de Alijó e Mangualde obrigaram ao corte de duas estradas
nacionais e um itinerário complementar, disse à agência Lusa o Comando Geral da Guarda Nacional
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Republicana (GNR).
 
Devido ao incêndio de Alijó, que ao início da noite mobilizava 323 bombeiros e 97 viaturas, foram
cortadas a nacional 212, entre os quilómetros 35 e 42, e o Itinerário Complementar 5, que liga o
distrito de Vila Real a Bragança, entre os quilómetros 34 e 46.
 
Na zona de Mangualde, a estrada nacional 232 está cortada entre as localidades de Mourilhe e
Contenças de Baixo.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais
apoiados por 116 viaturas.
 
16.07.17
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Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
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O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
21:01
 
Por Lusa
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Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Chamas atingiram três focos, com 400 homens a combater o fogo.
 
Algumas localidades estiveram, este domingo, ameaçadas pelas chamas, uma casa de campo ficou
destruída e pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos
incêndios em Mangualde, informou o presidente do município.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato foram as mais ameaçadas pelo fogo, sendo que foram, durante a tarde, retiradas "algumas
pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse João
Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola".
 
Perto das 23h00, e apesar de se manterem três frentes ativas, as chamas em Mangualde já não
colocavam nenhuma povoação em risco e o fogo lavra em zona de mato.
"Estamos ainda em fase de combate e também de prevenção de novas situações. Ainda não está
controlado", disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, referindo que,
de momento, vive-se uma situação "menos aflitiva".
 
Segundo João Azevedo, o perigo de o incêndio se aproximar de localidades é menor.
 
No entanto, "tudo pode mudar, se houver mudanças mais fortes em relação ao vento", notou o
autarca, sublinhando que o terreno onde as chamas lavram é "acessível" para o combate.
"Estão muitos meios no terreno. Estamos a tentar resolver de uma forma eficaz toda esta tragédia",
frisou o autarca.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23h00, 393 operacionais,
apoiados por 116 viaturas.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Fogo obriga a cortar duas estradas nacionais e um itinerário complementar
 
Os fogos que deflagraram nos concelhos de Alijó e Mangualde obrigaram ao corte de duas estradas
nacionais e um itinerário complementar, disse à agência Lusa o Comando Geral da Guarda Nacional
Republicana (GNR).
 
Devido ao incêndio de Alijó, que ao início da noite mobilizava 323 bombeiros e 97 viaturas, foram
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cortadas a nacional 212, entre os quilómetros 35 e 42, e o Itinerário Complementar 5, que liga o
distrito de Vila Real a Bragança, entre os quilómetros 34 e 46.
 
Na zona de Mangualde, a estrada nacional 232 está cortada entre as localidades de Mourilhe e
Contenças de Baixo.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 23:00, 393 operacionais
apoiados por 116 viaturas.
 
16.07.17
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Fogo consome casa em Mangualde
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Plano de Emergência Municipal já foi ativado.
 
Plano de Emergência Municipal já foi ativado.
 
Dois incêndios estão esta tarde a lavrar com intensidade no concelho de Mangualde, depois do fogo de
Abrunhosa-a Velha ter reativado, informou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). O
Plano de Emergência já foi ativado.
Segundo a fonte, o fogo em Abrunhosa-a-Velha reativou ao final da tarde desta segunda-feira,
estando a ser combatido por 166 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo.
 
Fogo reacende em Mangualde e põe casas em risco
 
O fogo em Póvoa de Cervães mantém-se, encontrando-se no teatro de operações às 19h00 desta
segunda-feira 197 operacionais, apoiados por 59 meios terrestres e quatro meios aéreos.
"Neste fogo tivemos situações pontuais em que foi necessário reforçar a defesa de algumas
habitações, nomeadamente em Chãs de Tavares, mas a situação está controlada e ultrapassada, sem
vítimas a registar. As únicas casas afetadas são as duas de ontem [domingo], em que os habitantes
foram deslocados para casas de familiares", explicou.
 
Fogo em Mangualde coloca casas em risco
A ANPC referiu, ainda, que a dificultar o combate nestes dois incêndios do concelho de Mangualde está
o aumento do vento, que "provocou algumas projeções".
"Foi necessário reposicionar meios neste teatro de operações e é isso que estamos a fazer", concluiu.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16h00.
 
Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
07:29
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Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=295051d4

 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
17 | 07 | 2017   21.02H
 
Destak/Lusa |
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INCÊNDIOS Algumas locali-
dades estiveram ameaçadas
pelas chamas, uma casa de se-
gunda habitação ficou destruída
e pessoas da zona de Contenças
de Cima tiveram de ser retiradas
na sequência dos incêndios de
ontem em Mangualde,.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde, João

Azevedo, as localidades de San-
tiago de Cassurrães, Póvoa de
Cervães, Abrunhosa-a-Velha,
Póvoa de Cervães, Cunha Baixa
e Abrunhosa do Mato estiveram
«ameaçadas pelas chamas»,
tendo sido evacuadas «algumas
pessoas» de uma zona da aldeia
de Contenças de Cima.

«Já ardeu uma casa de se-

gunda habitação, entre Póvoa
de Cervães e Abrunhosa-a-Ve-
lha», disse à agência Lusa João
Azevedo, referindo ainda que se
registaram danos «em zonas e
equipamento agrícola». A situa-
ção, sublinhou, «não é fácil. Te-
mos de arranjar todos os esfor-
ços para que o combate seja
feito de forma muito eficaz».

Segundo a página na Onternet
da Autoridade Nacional da Pro-
teção Civil (ANPC), os três in-
cêndios que deflagraram ontem
à tarde no concelho de Man-
gualde mobilizavam ain da, às
19h40, 304 operacionais, apoia-
dos por 88 viaturas e cinco
meios aéreos.

De acordo com a ANPC, os
três incêndios começaram num
intervalo de tempo curto - de 17
minutos -, entre as 15:52 e as
16h09, nas freguesias de Abru-
nhosa-a-Velha, Cunha Baixa e
Santiago de Cassurrães e Póvoa
de Cervães.|

Chamas ameaçaram localidades
no concelho de Mangualde

Fogos deram ontem muito trabalho aos bombeiros
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Autarca de Mangualde diz que já ardeu uma casa e que há danos "em várias zonas e equipamento
agrícola".
 
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram já de ser retiradas.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19:40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.
 
2017-07-16T20:09:00Z

Página 196



A197

Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=aea907c8

 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
2017-07-17T21:01:54Z
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NUNO ANDRÉ FERREIRA/ LUSA
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", disse o
autarca de Mangualde
 
Expresso
 
Lusa
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado esta segunda-feira às 20:15 no concelho de Mangualde,
onde lavram dois incêndios com grande intensidade. À Lusa, o presidente da Câmara, João Azevedo, a
ativação do Plano já foi comunicada ao secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade
Nacional de Proteção Civil (ANPC), servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de
operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20h30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres. "Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16",
informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães: o primeiro reacendeu-se ao final da tarde (às 20h30 era
combatido por 165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo); o segundo,
conforme informa a página da Proteção Civil, tem no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16h,
 
Autoestrada cortada
 
Segundo a GNR, devido aos incêndios florestais, a Autoestrada 25 (A25) foi esta segunda-feira cortada
entre a freguesia de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde (distrito de Viseu), e Fornos de
Algodres (Guarda).
 
A A25 está "totalmente cortada" entre estas duas zonas, assim como entre a localidade de Pinzio,
concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos dois sentidos.
 
Pelas 20h55 a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil indicava que o incêndio da
Guarda, que lavra numa zona de mato e de pinhal na área da freguesia de Rochoso e de Monte
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Margarida, continuava ativo e era combatido por 232 operacionais apoiados 80 viaturas e três meios
aéreos.
 
17.07.2017 às 22h09
 
Expresso
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No local estiveram mais de 300 operacionais 

Fogo em Alijó. Autarquia 
aponta falhas no SIRESP 

O incêndio que começou ontem de madrugada em Alijó já obrigou à 
evacuação de uma aldeia. O presidente da câmara aponta falhas no 
SIRESP 

MARTA CERQUEIRA 
marta. cerqueira(ajonline. pt 

A imprevisibilidade a que os incên-
dios nos tèm habituado leva-nos 
a avançar com dados que, apesar 
de terem sido recolhidos no fecho 
da edição. podem já estar desa-
tualizados. Ontem à noite, o fogo 
que atinge Alijó desde a madru-
gada de domingo tinha já destruí-
do uma casa. várias viaturas e 
obrigou à evacuação da aldeia de 
Vila Chã. Foram retirados seis 
adultos e cinco crianças. devido 
à aproximação das chamas. 

Apesar de ter sido dado como 
dominado durante a tarde, as 
chamas reacenderam-se e, ontem 
à noite. estavam ainda no local 
mais de 300 operacionais, apoia- 

dos por 92 veículos e dez meios 
aéreos. Um destes caiu duran-
te a tarde na barragem de Alijó 
quando se reabastecia para vol-
tar ao combate aos incêndios. 

Este acidente ainda está por 
explicar e a Everjets, empresa 
que opera os helicópteros de 
combate aos fogos, garantiu a 
substituição do aparelho e já 
anunciou que será instaurado 
um inquérito para averiguar as 
circunstâncias do acidente, do 
qual não resultaram vítimas. 
O piloto foi levado ao hospital, 
mas apenas por precaução, expli-
cou a empresa em comunicado. 

FALHAS DE COMUNICAÇÃO À seme-
lhança do que aconteceu duran-
te os incêndios que atingiram a 

As falhas de 
comunicação 
dificultaram a 
articulação das 
equipas no terreno 

OnteM à noite, 
segundo o site da 
Proteção Civil eram 
99 os fogos ativos 
em todo o país 

MIGUEL SILVA 

zona Centro do país há um mês, 
também ontem o SIRESP - siste-
ma usado pelos bombeiros e por 
outras autoridades para comu-
nicarem entre si - falhou. 

Em declarações ao "Público", 
o presidente da Càmara de Ali-
jó, Carlos Magalhães. disse que 
estas falhas dificultam a articu-
lação das equipas no terreno. 
"Estive duas horas sentado só a 
ouvir e apercebi-me de que a 
comunicação falha: não sabe-
mos exatamente onde está posi-
cionada cada equipa, onde está 
a arder. Às tantas, só recorren-
do aos telemóveis é que sc con-
segue comunicar", disse. 

MAIS INCÊNDIOS Ontem à noite 
eram 99 os fogos ativos em todo 
o país. Nesse combate estavam 
1104 operacionais no terreno. 
com  o apoio de 354 viaturas e 
17 meios aéreos. 

Em Mangualde. uma das zonas 
afetadas, uma casa ficou des-
truída e alguns habitantes da 
zona de Contenças de Cima tive-
ram de ser retirados. De acor-
do com o presidente da Câma-
ra de Mangualdc, João Azeve-
do. as localidades de Santiago 
de Cassurrães, Póvoa de Cer-
vães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa 
de Cervães. Cunha Baixa c Abru-
nhosa do Mato "estão ameaça-
das pelas chamas". 
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A25 já foi reaberta ao trânsito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: i Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b3959a13

 
A autoestrada esteve cortada devido ao incêndio que deflagra no concelho de Mangualde
e
 
A autoestrada esteve cortada entre as zonas de Chãs de Tavares e Fornos de Algodres e ainda entre
Alto de Leomil e Pínzio, mas já foi reaberta ao trânsito, disse ao i o comandante das operações, Miguel
Cruz.
 
O Plano de Emergência Municipal em Mangualde foi ativado esta segunda-feira à noite, avançou, em
declarações à TSF, o Presidente da Câmara, João Azevedo.
 
"A situação é muito difícil", admite o autarca. "Ativámos o Plano de Emergência para que todos os
meios estejam operacionais no terreno", afirma o Presidente.
 
17/07/2017 21:13
 
Jornal i
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Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9ccb9d37

 
17 Julho 2017 às 21:01
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
17 julho 2017 às 21:01
 
Lusa
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Estava em casa e a 
GNR mandou-me 
sair quando as 
chamas começa-
ram a aproximar-
-se. Só tirei os do-
cumentos e fugi" 
Maria Paula Machado 
moradora na Chã 

"O fogo passou a 
estrada com muita 
rapidez. Tive de li-
gar o furo de água 
e apagar o que 
pude com uma 
mangueira" 
Laurentino Henrique 
morador na Chã 

Norte 
Sul 

 

4.444  
a;•  

Com o fogo na aldeia respirar tomou-se multo complicado 

 

As chamas ameaçaram por várias vezes as casas na aldeia da Chá. A Intervenção de moradores e bombeiros evitou o pior A GNR teve de alargar o perímetro de segurança por varias vezes 

Alijó Proteção Civil confirmou problemas de comunicações durante o incêndio que ameaçou uma aldeia e destruiu carros e armazéns 

Fogo descontrolado 
e SIRESP bloqueado 
Eduardo Pinta 
locaiscajn.pt 

► Tal como em Pedrógão Grande, 
o sistema de comunicações de 
emergência SIRESP voltou a fa-
lhar, ontem, em Alijó, concelho do 
distrito de Vila Real onde um in-
cêndio rural dado como domina-
do à hora do almoço se descontro-
lou pouco depois, atingindo a al-
deia de Chã. A força das chamas 
destruiu carros e armazéns de ar-
rumos e obrigou à retirada de 
crianças e idosos por precaução. 
Trinta pessoas, de três aldeias 
(Chã, Vila Chã e Casas da Serra), 
idosos, acamados e crianças, fo-
ram acolhidas num pavilhão  

gimnodesportivo, onde pernoita-
ram. Pelo meio, um helicóptero do 
combate aéreo caiu durante uma 
manobra de reabastecimento na 
barragem de Vila Chã. O piloto so-
freu escoriações ligeiras. 

O presidente da Câmara de Ali-
jó, Carlos Jorge Magalhães, foi o pri-
meiro a denunciar as falhas do SI-
RESP e as dificuldades sentidas no 
terreno. Salientou que esteve duas 
horas a ouvir as comunicações e 
verificou que "estas falhavam", a tal 
ponto de "haver dificuldades para 
saber onde estavam posicionadas 
as equipas e onde estava a arder". 
A solução foi "recorrer aos telemó-
veis para conseguir comunicar". 

A Proteção Civil, através da ad- 

junta nacional, Patrícia Gaspar. 
confirmou as falhas e informar 
que foi deslocada para Alijó uma 
estação móvel de comunicações 
para resolver as "falhas pontuais 
sentidas" no SIRESP. que foram 
colmatadas com a Rede Operado-
nal dos Bombeiros. 

Correrias e aflição 
O fogo, que chegou a lamber casas 
na Chã durante a tarde, tinha co-
meçado cerca das duas horas da 
madrugada, chegou a ter três fren-
tes, mas ao fim da manhã já só era 
uma e à hora do almoço já era con-
siderado controlado. Mas não tar-
dou a descontrolar-se. E fé-lo com 
a voragein que o vento lhe impri- 

miu e que a secura das matas e o 
calor facilitaram. 

Ao final da tarde, ainda com as 
chamas por controlar, mas já fora 
da localidade, fazia-se um balanço 
provisório: vários imóveis de arru-
mos e algumas viaturas estaciona-
das em zonas com floresta ardidas, 
bem como idosos, acamados e 
crianças retirados de casa por cau-
sa do fogo. 

A tarde foi de correrias e de afli-
ções na povoação, mal o fogo des-
controlado atravessou a largura da 
variante que liga Alijó ao ICS. Foi 
tudo muito rápido e a GNR teve, por 
várias vezes, de alargar o perímetro 
de segurança. "O fogo vem doido e 
não há quem o segure", chorava  

Olinda Teixeira, mãos juntas em si-
nal de prece. "AI Nossa Senhora de 
Fátima nos acuda", repetia. E Acá-
cio Sousa, sentindo-se impotente 
perante a coluna de fumo cada vez 
mais próxima, barulhenta com 
tudo a estalar, a sussurrar que "pa-
recia o fim do Mundo". 

Subitamente. as chamas passa-
ram a estrada que atravessa a po-
voação e foi ver mais moradores de 
mangueira em riste, como os pais 
de Cidália, ela própria atarefada a 
apagar as chamas no jardim do ir-
mão. Pedro Santos tinha um mon-
te de quase 300 toneladas de lenha 
junto à zona industrial de Alijó. Não 
ardeu todo, mas estima que o pre-
juízo ronde os 15 mil euros. • 
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"A culpa é da Pro-
teção Civil que 
teve má coordena-
ção. Tinham o fogo 
controlado, como 
é que o deixaram 
reacender?" 
António José Lousa 

morador na Chá 

"A minha casa es-
teve quase arder. 
Andei eu e uma 
senhora de benga-
la a apagar o fogo. 
É inadmissível não 
ter ajuda" 
Aika Barros 

moradora na Chã 

 

milhões de euros 
É o valor do fundo solidário criado por 
empresas de seguros para dar com-
pensações extraordinárias e excedo-
nais aos familiares de falecidas no in-
cêndio de Pedrógão Grande e para 
ajudar a dezena de feridos graves 

 

SIRESP 
acumula 
falhas mas 
dá dividendos 
aos acionistas 

Populares não tiveram mãos a medir na tentativa de conter as chamas 

Incêndio destruiu 
habitação de campo 
de casal de alemães 

Investigação Empresa instaura inquérito 

Piloto saiu ileso de 
queda de helicóptero 
► Um helicóptero ligeiro de combate 
a incêndios caiu ontem, pouco de-
pois das 15.30 horas, durante uma 
manobra para encher o balde de 
água na barragem de Vila Chã, em 
Alijo. A Proteção Civil confirmaria 
pouco depois que o piloto da aerona-
ve apenas sofreu "escoriações ligei-
ras", mas mesmo assim foi conduzi-
do ao hospital por mera precaução. 
Segundo aquela entidade, o piloto 
"acautelou os procedimentos de 
emergência previstos para responder 
a este tipo de situações", tendo sido 
"desligados os circuitos elétricos e de 
alimentação de combustível". Saiu 
da aeronave pelos próprios meios. 
Entretanto, o Conselho de Adminis- Ecureull AS350B3 aciden- 

tração da Everjets, empresa que ope- tado foi um dos oito meios 
ra os helicópteros ligeiros de comba- aéreos empenhados no 
te aos fogos, anunciou que vai instau-  combate ao incêndio que 
rar um inquérito para apurar as "cir- ontem devorou uma grande 
cunstâncias do acidente" com o Ecu- área de floresta e mato e 
reull AS350B3 e garantir "a substitui- pôs em risco a aldeia de 
ção do aparelho acidentado no dispo-  Chã, em Alijo. 
sitivo em alerta". E.P. 

COMUNICAÇÕES  O Sistema Inte-
grado de Redes de Emergência e 
Segurança - o SIRESP, pelo qual 
Portugal já pagou 500 milhões de 
euros e ainda pagará outros 200 
milhões até ao fim do contrato -
voltou a falhar. Foi a última de 
uma lista de casos em que as for-
ças de emergência no terreno fi-
caram sem comunicações, por ve-
zes com resultados trágicos. 

Foi o que aconteceu durante 
dias seguidos em Pedrógão Gran-
de, onde morreram 64 pessoas; e 
em Carregai do Sal, em 2013, 
quando dois bombeiros ficaram 
sem meios para pedir socorro e 
morreram, denunciou o Conselho 
Português da Proteção Civil. Tam-
bém em agosto do ano passado, 
no Sardoal, o sistema falhou du-
rante 12 horas, admitiu o Ministé-
rio da Administração Interna. 

Apesar das falhas, o sistema 
tem vindo a ser contratado por 
cada vez mais forças de seguran-
ça e emergência, o que justifica o 
aumento do volume de negócios 
e dos lucros, distribuídos aos acio-
nistas. No ano passado, receberam 
quase 6,7 milhões de euros. Vale a 
pena recordar quem são. 

Um terço do capital (33%) é da 
antiga Sociedade Lusa de Negó-
cios, dona do falido BPN, que já 
custou aos contribuintes portu-
gueses 3,66 mil milhões de euros. 
Outro terço (30%) era da PT, calda 
em desgraça em conjunto com o 
Banco Espírito Santo e comprada 
pela Altice, que pretende rescin-
dir contrato com três mil trabalha-
dores e comprar a TV1. A ESEGIJR. 
empresa de segurança privada 
detida a 50% pelo Banco Espírito 
Santo, tem 12%. A Datacomp tem 
10% e a Motorola 15%. 

O sistema começou a ser monta-
do no Governo de Guterres, arras-
tou-se durante a tutela de Durão e 
foi assinado pelo Executivo de San-
tana Lopes, quando já estava em 
gestão. No tempo de Sócrates, o 
ministro da Administração Interna. 
António Costa (hoje primeiro-mi-
nistro), anulou o contrato anterior 
e assinou o atual. ALEXANDRA FIGUEIRA  

MANGUALDE  Uma casa de campo 
foi ontem à tarde destruída por 
um incêndio, entre as localidades 
de Póvoa de Cervães e Abrunho-
sa-a-Velha. no concelho de Man-
gualde, distrito de Viseu, onde de-
flagraram três incêndios, que ao 
fecho desta edição ainda conti-
nuavam ativos. 

"Ardeu uma casa, que se encon-
trava no meio da floresta, que ser-
via de segunda habitação a um ca-
sal de estrangeiros", explicou o 
autarca. A habitação, construída 
há cerca de 20 anos, era usada 
como casa de campo de um casal 
alemão, que nesta altura está au-
sente do concelho. 

Os habitantes de três casas em 
Contenças de Cima também fo-
ram retirados por uma questão de 
precaução. uma vez que as cha-
mas se aproximavam. 

O Plano de Emergência Muni-
cipal ainda não foi ativado, tendo  

o autarca apelado a todos os esfor-
ços no sentido de ser travado um 
combate eficaz. 

Ontem no concelho, no espaço 
de 17 minutos, deflagraram três 
incêndios, nomeadamente nas 
freguesias de Abrunhosa-a-Velha, 
Cunha Baixa e Santiago de Cassur-
rães e Póvoa de Cervães, que des-
truíram vários hectares de flores-
ta, campos e equipamentos agrí-
colas, referiu o presidente do mu-
nicípio, João Azevedo. 

Ao princípio da noite, uma das 
situações que mais preocupavam 
os bombeiros era entre as locali-
dades de Fundões e Mourinha, 
(Contenças de Cima), uma vez que 
as chamas rondavam diversas 
quintas. Segundo o Centro Distri-
tal de Operações de Socorro do 
distrito de Viseu, ao fecho da edi-
ção, encontravam-se a combater 
as chamas 277 homens, apoiados 
por 81 viaturas. SANDRA FERREIRA 

, 

— 43a 

Bombeiros conseguiram salvar residências, mas não as viaturas no exterior 
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ATUAI  I7ADO  AS 21 HORAS DE ONTEM 

Quase 100 
incêndios 
num só dia 

Garrafas de água foram levadas ao terreno pela equipa do "Bombeiro Amigo". Gesto foi bem acolhido pelos soldados da paz 

IN Solidário Bombeiros no combate às chamas receberam garrafas de água 

"Bombeiro Amigo" 
levou ajuda a Alijó 

Uma das "pick-up" (em segundo plano) num dos locais mais atingidos pelo fogo 

Leitores também podem colaborar 
• 01N apeia aos leitores que 
apoiem os bombeiros contri-
buindo com a entrega de barras 
energéticas, que serão distribuí-
das pela nossa equipa. Basta 
entregá-las na portaria do jor-
nal, na Rua de Gonçalo Cristó-
vão, 195, no Porto. Também po-
derá ajudar através de um dona-
tivo na conta solidária Montepio 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, com o IBAN PT50 0036 
0006 9910 0089 3480 3. 

► O incên-
dio florestal 
de ontem 
em Alijó 
motivou a 
primeira ida 
ao terreno 
do projeto 
"Bombeiro 

Amigo", iniciativa solidária do 
"Jornal de Noticias" que visa en-
tregar água aos bombeiros que 
combatem as chamas pelo país 
inteiro. Foram distribuídas às vá-
rias corporações que estiveram 
no teatro de operações largas de-
zenas de garrafas de água, num 
gesto de reconhecimento pelo 
seu trabalho. Até ao final de agos-
to, o 'Jornal de Notícias", com a 
colaboração da Prio (que cedeu o 
combustível), da Mitsubishi (que 
cedeu quatro viaturas todo-o-ter-
reno) e da Unicer (que forneceu 
as águas Caramulo) manterá bem 
vivo este projeto, cujo objetivo é 
apoiar todas as corporações que, 
de forma brava, combatem as 
chamas, protegendo bens, pro-
priedades e pessoas. Ontem, no 
terreno, a inciativa teve grande 
acolhimento por parte dos solda-
dos da paz. que agradeceram o 
gesto do "Jornal de Noticias" e das 
três empresas que se associaram 
a esta ideia solidária. o  

. BALANÇO  Entre a meia-noite e as 
21 horas de ontem foram regista-
dos quase 100 incêndios em todo 
o país, tendo o combate às chamas 
envolvido um total de 3903 opera-
cionais, apoiados por 1004 veícu-
los e 42 meios aéreos, disse ao IN 
fonte da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANMP). 

Às 22 horas. a página da ANPC 
referia a existência de 38 incên-
dios, na totalidade, combatidos 
por 1511 operacionais, 446 viatu-
ras e um meio aéreo. Desses, 12 
estavam em curso, envolvendo 
1151 operacionais, 350 veículos e o 
único meio aéreo registado, dois 
encontravam-se em fase de reso-
lução, com 51 operacionais e 13 
veículos no terreno, e 24 estavam 
já em conclusão, mobilizando 309 

Fogos mais significativos em curso 

HOJE Classe de risco 

aal 5 MAXIMO 
4MUITO ELEVADO 

NI 3 ELEVADO 
MODERADO 

mi 1 REDUZIDO 

Miranda do Corvo 
55 operacionais 
1 meios terrestres 

operacionais e 83 veículos. Os dis-
tritos mais afetados pelas chamas, 
àquela hora eram Santarém, com 
seis ocorrências, seguido de Vila 
Real e Porto, com quatro ocorrên-
cias cada um. Também os distri-
tos de Beja, Braga, Bragança, Cas-
telo Branco, Guarda e Viseu se 
destacavam no mapa de incên-
dios: havia três em cada um deles. 

O dia anoiteceu com vários fo-
gos a causar preocupação. Entre 
eles, contavam-se o de Chã, em 
Alijó, Vila Real, que às 20 horas 
mobilizava mais de 300 comba-
tentes: o de Alvites, em Mirande-
la, Bragança, que envolvia mais de 
100: e três incêndios em Mangual-
de, que, ao todo, obrigavam à in-
tervenção de aproximadamente 
300 operacionais. CARINA FONSECA 

Ativo h! Dominado 

Mirandela 
139  operacionais 
47  meios terrestres 
7'  meios aéreos 

6 
319  operacionais 
99  meios terrestres 
4 meios aéreos 

Freixo de Espada 
à Cinta 

operacionais 
I1 meios terrestres 

meio aéreo 

TOTAL DE 
OCORRÊNCIAS 
RURAIS 

71 
concelhos 
em alerta 
máximo 

FOKrE: IettA E Ar" INFoGRAFIA MI 

V. N. de Foz Côa 
58 operacionais 
16 meios terrestres 

Mangualde •  
operacionais

(4, 

108 meios terrestres 
4 meios aéreos 
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• 

EUA Universidade 
paga a ex-aluno 
do Porto ilibado 
de abuso sexual 
Página 17 

Etc. 
A moda 
das cestas 
de praia 
Páginas 32 e 33 
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Casas para turistas com registos falsos P4e5 

Jorna de 
Noticias 
SIRESP 
volta 
a falhar 
Comunicações bloqueadas no 
incéndio de Alijo • Fogo obriga 
a retirar crianças e idosos 
• Helicóptero caiu quando 
se abastecia em albufeira 
• "Bombeiro Amigo" iniciativa 
solidária do 1N, levou água 
aos soldados da paz p 

VENEZUELA 

Multidões 
nas ruas 
portuguesas 
para votar 
no referendo 
Protesto contra a dação de Assembleia 
Constituinte peio regime de Maduro p.28 e 29 

• Patão da Feira dos Teddos tinha sido condenado a pena de cadeia por fuga • 
de 7,3 milhões ao Fisco  •  Juizes prosseguiram sessão apesar de faltar advogada p. 16 

Erro anula 
julgamento 
de fraude 
milionária 

Superior Cursos 
de dois anos 
Já convenceram 
11 mil estudantes 
Páginas 6 e 7 

F. C. Porto Sérgio 
assume aposta 
na equipa base 
do ano passado 
Páginas 42 e 43 
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Incêndios cortam A25 nos dois sentidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ffc4a81

 
Hoje às 21:15, atualizado às 21:18
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado esta segunda-feira, às 20.15 horas, no concelho de
Mangualde, onde lavram dois incêndios com grande intensidade, disse o presidente da Câmara, João
Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20.30 horas.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres. "Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16",
informou.
 
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
 
Subscrever
Segundo o oficial de operações da GNR, a A25 está "totalmente cortada" entre estas duas zonas,
assim como entre a localidade de Pinzio, concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos
dois sentidos.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16 horas.
 
17 julho 2017
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Fogo já destruiu casa em Mangualde e obrigou à evacuação de populares (c/som)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=893ef0b

 
Mais de 350 bombeiros, apoiados por uma centena de veículos, combatem a esta hora os três fogos
que ocorreram esta tarde no concelho de Mangualde. As chamas destruíram uma casa de segunda
habitação e provocaram outros estragos, como dá conta o presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/INCÊNDIO-MANGUALDE-1.mp3
O autarca não esconde a preocupação com o que se está a passar no concelho.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/INCÊNDIO-MANGUALDE-2.mp3
Há suspeitas de mão criminosa, até porque os três fogos ocorreram praticamente há mesma hora,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/INCÊNDIO-MANGUALDE-3.mp3
Também algumas pessoas tiveram que ser evacuadas na zona de Contenças de Cima.
 
Inserido em 16, Julho - 2017
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Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8ac557ff

 
Mon, 17 Jul 2017 22:01:54 +0200
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.

Página 209



A210

  Tiragem: 32381

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 25,70 x 31,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 70457053 17-07-2017

SIRESP volta a falhar em incêndio 
no concelho de Alijó

PEDRO COSTA/EPA

PEDRO COSTA/EPA

Um mês depois dos incêndios de 

Pedrógão Grande, em que morre-

ram 64 pessoas, o SIRESP (Sistema 

Integrado de Redes de Emergência 

e Segurança) voltou a falhar, ontem 

à tarde, durante o combate ao fogo 

que defl agrou em Alijó, distrito de Vi-

la Real, e que, à hora do fecho desta 

edição, tinha queimado duas viaturas 

e obrigado à retirada de seis adultos e 

cinco crianças da aldeia de Vila Chã.

Ao fi nal da tarde, o presidente da 

Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, 

queixava-se ao PÚBLICO das falhas 

naquela rede concebida para assegu-

rar as comunicações de emergência 

entre os operacionais das diferentes 

forças no terreno. “O sistema entrou 

em modo local, o que está a difi cul-

tar as comunicações no terreno. Es-

tive duas horas sentado só a ouvir 

e apercebi-me que a comunicação 

falha constantemente: não sabemos 

exactamente onde está posicionada 

cada equipa, onde está a arder. Às 

tantas, só recorrendo aos telemó-

veis”, criticou Carlos Magalhães.

Pouco depois, a Autoridade Na-

cional de Protecção Civil (ANPC) 

confi rmava, pela voz da adjunta do 

comando nacional, Patrícia Gaspar, 

que tinha sofrido “falhas pontuais” 

no SIRESP, após o que foi mobilizada 

a estação móvel que estava pré-po-

sicionada no distrito do Porto e que 

deveria ajudar a suprir novas falhas.

 Dizendo não dispor de informa-

ções quanto aos motivos das falhas 

no SIRESP, a responsável da ANPC 

asseverou que “não foi uma falha glo-

bal” e sublinhou que a rede SIRESP 

não era a única no teatro de opera-

ções. Para conseguirem comunicar 

entre si, os bombeiros recorreram à 

sua rede própria, a ROB — Rede Ope-

racional de Bombeiros, que, adian-

tou Patrícia Gaspar, “esteve sempre a 

funcionar”. Esta não garante, porém, 

comunicações atempadas entre as 

diferentes forças no teatro de opera-

ções. De resto, ao início da noite, a 

ANPC não conseguia precisar quan-

do é que a estação móvel do SIRESP 

estaria em condições de ser activada.

A retirada de idosos, acamados e 

por esclarecer as circunstâncias 

que rodearam o incidente que, a 

meio da tarde, se verifi cou com 

um helicóptero. O aparelho, um 

helicóptero Ecureuil AS350B3 que 

integra o dispositivo especial de 

incêndios fl orestais, “estava em-

penhado no ataque ao incêndio 

rural”, segundo a ANPC, quando 

às 15h43, o piloto detectou um pro-

blema “durante a manobra de en-

chimento do balde”, na margem da 

albufeira da barragem de Vila Chã.

O piloto, que sofreu apenas esco-

riações ligeiras, iniciou “prontamen-

te o despiste das causas da anomalia 

no seu funcionamento”, tendo sido 

deslocada uma equipa de peritos do 

Gabinete de Prevenção e Investiga-

ção de Acidentes com Aeronaves e de 

Acidentes Ferroviários para o local. A 

GNR, por seu turno, isolou a zona do 

acidente para efeito da preservação 

dos indícios e elaborou o respecti-

vo relatório, sendo certo, segundo 

a ANPC, que “os procedimentos de 

emergência previstos para respon-

der a este tipo de situações foram 

acautelados pelo piloto, tendo sido 

desligados os circuitos eléctricos e de 

alimentação de combustível”.

O incêndio de Alijó não era o único 

a suscitar as preocupações das auto-

ridades ao início da noite de ontem. 

Em Mangualde, Viseu, um incên-

dio destruiu uma casa de campo e 

obrigou a retirar pessoas de aldeia 

de Contenças de Cima. Segundo o 

presidente da Câmara de Mangualde, 

João Azevedo, as localidades de San-

tiago de Cassurrães, Póvoa de Cer-

vães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de 

Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa 

do Mato estavam, ao fi nal da tarde, 

ameaçadas pelas chamas. “Já ardeu 

uma casa de segunda habitação, en-

tre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-

Velha”, disse à Lusa João Azevedo, re-

ferindo ainda que se registam danos 

“em zonas e equipamento agrícola”.

Ao fi nal da tarde, altura em que 

não tinha sido activado o Plano de 

Emergência Municipal, o site da 

ANPC contava 304 bombeiros, 88 via-

turas e cinco meios aéreos no comba-

te aos três incêndios que defl agravam 

no concelho de Mangualde. 

natalia.faria@publico.pt

Autarca queixou-se de difi culdades nas comunicações e a Protecção Civil, que admitiu “falhas pontuais”, 
mobilizou estação móvel que estava pré-posicionada no Porto. Idosos e crianças foram retirados da aldeia

Protecção Civil
Natália Faria

Em Vila Chã, 349 bombeiros e 
três meios aéreos combateram 
o incêndio

crianças da aldeia de Vila Chã foi de-

cidida para “evitar o pior”, segundo 

o autarca Carlos Magalhães, e numa 

altura em que se contavam já duas 

viaturas ardidas, além de armazéns 

agrícolas, anexos e quintais. Carlos 

Magalhães especifi cou que as pessoas 

foram acolhidas no pavilhão gimno-

desportivo de Alijó, onde os aguar-

dava uma equipa de apoio. “Foram 

acomodados e, dentro do possível, 

estão bem”, asseverou ao PÚBLICO, 

numa altura em que a aldeia estava 

ainda coberta pelo fumo e as chamas 

cercavam a zona. Apesar disso, o co-

mandante dos bombeiros de Alijó, Jo-

sé Carlos Rebelo, disse que nenhuma 

localidade foi evacuada por inteiro 

porque o incêndio não o justifi cava.

Ainda assim, contavam-se ao início 

da noite mais duas aldeias na “linha 

do fogo”, Casas da Terra e Carvalho, 

para onde foram preventivamente 

mobilizados alguns meios, isto de-

pois de o fogo ter atingido parcial-

mente uma fábrica, na zona indus-

trial de Alijó, e feito rebentar várias 

garrafas numa adega. 

Por volta das 21h30, contavam-se 

349 operacionais no combate a este 

incêndio, auxiliados por 109 viaturas 

e três meios aéreos. O fogo, que de-

fl agrara durante a madrugada numa 

zona de mato, chegou a ser dado co-

mo dominado, mas, durante a tarde, 

voltou a reactivar-se, muito por causa 

do “vento forte e do terreno, com 

muitas resinosas”, indicou o autarca.

Chegaram a estar oito meios 

aéreos no terreno, estando ainda 
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Governo abandona projecto de lei 
do PS sobre alojamento local 
Projecto de lei sobre arrendamento local de curta duração a turistas, apresentado por deputados do PS, 
choca com a estratégia do Governo. Costa manda nova secretária de Estado começar do zero  Política, 4

Fogo obrigou a retirar 
crianças e idosos da aldeia de 
Vila Chã. Helicóptero caiu em 
albufeira, mas piloto escapou 
com ferimentos ligeiros p10

Famílias exigem ser 
indemnizadas pelo Estado 
e pelos militares arguidos 
no processo p8/9

Apenas 15% dos bens e 
serviços adquiridos pelo 
Estado são registados no 
portal Base p14/15

SIRESP voltou 
a falhar em 
incêndio 
de Alijó

Comandos: 
pais das vítimas 
pedem 650 mil 
euros ao Estado

Administração 
Central não 
divulga 85% 
do que compra

Pedrógrão  Grande A reconstrução está garantida, mas compensações ainda não p 2a5

Guerra 
dos Tronos
Assim se 
faz um 
blockbuster 
global
Cultura, 22/23

Irão
Elas tiram os véus nos 
seus carros e isso é 
considerado um crime
Mundo, 18/19

Investigação
Os corvos também 
fazem planos para 
o futuro
Ciência, 20
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Incêndios: Plano de Emergência Municipal activado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=76139dac

 
Dois incêndios lavram com grande intensidade no concelho de Mangualde
 
vc vasco celio (colaborador)
 
O Plano de Emergência Municipal foi activado nesta segunda-feira às 20h15 no concelho de
Mangualde, onde lavram dois incêndios com grande intensidade, disse o presidente da Câmara, João
Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a activação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
Depois de sete localidades ameaçadas pelas chamas em Mangualde, situação é "menos aflitiva"
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20h30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres. "Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16",
informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães. O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde,
estando às 20h30 a ser combatido por 165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio
aéreo, segundo a página da Protecção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos. Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das
16h00.
 
17 de julho de 2017, 21:20
 
Lusa
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Reacendimentos brutais tornaram a tarde de Alijó num inferno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Público Online Autores:
Adriano Miranda

Patricia Carvalho

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=65e50447

 
Colunas de fumo transformavam-se, repentinamente, em chamas que se aproximaram de várias
casas, levando o medo à população. Algumas pessoas foram retiradas temporariamente, mas não há
relatos de feridos. O plano de emergência municipal foi activado em Alijó e em Mangualde.
 
Maria Helena afligia-se. Irene Ribeiro já só se ria - o susto tinha passado. Sónia Quintas estava
demasiado ocupada para parar e pensar no que sentia, depois de uma noite sem dormir, a tentar
acudir a quem precisava de ajuda no incêndio de Alijó. Ou incêndios, porque é difícil falar num só fogo
quando se fala do que esta segunda-feira aconteceu naquele concelho do Alto Douro. O calor e o vento
levaram a reacendimentos brutais, que transformaram uma manhã de aparente acalmia numa tarde
de inferno. Exactamente um mês depois do início do grande incêndio de Pedrógão Grande, que matou
64 pessoas, foi a vez das aldeias de Alijó temerem o pior. Não houve vítimas, mas o presidente da
câmara activou o estado de emergência municipal. O mesmo aconteceu em Mangualde.
 
Ao início da tarde, Carlos Magalhães, presidente da Câmara de Alijó dizia ao PÚBLICO que o rumo do
incêndio era "imprevisível". O vento tinha mudado de direcção e ganhara uma força que não se vira
durante a manhã, a temperatura subia. Entre as manchas de terra e árvores queimadas, o que tinha
sobrevivido à primeira vaga do fogo que começou na madrugada de domingo, não escapou à tarde de
segunda-feira. Reacendimentos que pareciam fogachos, cresceram repentinamente. As chamas
galgaram o mato, agigantaram-se ao alimentarem-se das árvores que encontravam pelo caminho,
chegavam-se às casas, assustando os moradores.
 
E, de repente, Santa Eugénia ficou debaixo de fogo
 
Foi assim em Santa Eugénia, pela hora do almoço, onde Maria Helena, 53 anos, na companhia de
outras mulheres, gritava e tentava travar as chamas que se aproximavam da aldeia. A casa dela
estava no outro extremo do aglomerado, longe do perigo, mas ali estava a do primo. "Estava com
medo que o fogo aqui chegasse e ele aqui está", contava, enquanto os primeiros aviões começavam a
despejar água sobre o pinhal, depois de os moradores se desesperarem com a espera por auxílio.
 
Salvou-se a aldeia
 
As árvores não se salvaram, mas a aldeia sim. O mesmo aconteceu à casa de Irene Ribeiro, 61 anos,
em Casas da Serra. Aí, o fogo chegou ainda na tarde de domingo. Ela despachou a família e ficou para
tentar salvar a moradia, mas o fumo era muito, pensou que não ia vencer a luta. "Lembrei-me
daquela aldeia em Pedrógão Grande [Nodeirinho] onde as pessoas se salvaram dentro de um tanque.
Pensei em fazer o mesmo, mas o tanque tinha pouca água, enfiei-me numa mina", disse. Foi lá que
ficou, depois de já ter perdido os chinelos, até ouvir vozes e ser resgatada pelos bombeiros, que a
obrigaram a seguir para Alijó.
 
Agora, ri-se. "Descalça, toda arranhada, molhada até aos joelhos e com a camisola encharcada,
porque ao telefone me disseram para a molhar e pôr à volta da boca. E olhe que passei a respirar bem

Página 213



melhor", diz, já em sossego, porque o que havia para arder ali, já ardeu e não havia risco de as
chamas voltarem tão cedo.
 
SIRESP volta a falhar em incêndio no concelho de Alijó
 
Em Chã, Paulo Gil, 33 anos, segura pela rédea o pequeno pónei que levou com ele quando o fogo se
aproximou de casa, no domingo. Lá atrás, ardeu tudo: árvores, contentores onde guardava lenha e
outros bens, um camião, um carro, um contentor do outro lado da estrada, mobilado e pronto para
receber quem o visitasse. Também ele, a mulher e a filha Iara, de 2 anos, tiveram que sair, mas tal
como Irene, todos puderam regressar de madrugada.
 
Por essa altura, Sónia Quintas, presidente da União de Freguesias de Carlão e Amieiro, andava de
casa em casa, de terreno em terreno, a dar uma ajuda a quem precisava. Ao final da manhã de
segunda-feira, continuava na mesma, a acartar baldes de água com alguns vizinhos para evitar que as
chamas que consumiam o mato seco e rasteiro em torno de uma casa, chegassem à habitação. "Foi
uma noite de grande sobressalto. Agora, vinha do incêndio lá em cima e vi isto. Estou sem dormir,
mas é preciso ajudar", diz.
 
O incêndio lá em cima passou a ser o incêndio do lado direito e do esquerdo, à frente e atrás, de
Santa Eugénia, Vila Chã, Carlão ou Burneira. Os aviões e helicópteros passavam de uns para os
outros. Os carros de bombeiros ora se amontoavam, parados, nuns momentos de descanso, ora
apareciam, em grupo, onde havia mais chamas a alaranjar o ar. Carregavam nomes de todo o país:
Caminha, Vila Real, Oeiras, Montijo, Barreiro, Mondim de Basto, Estoril... Uma bombeira de Carnaxide,
que às 11h dizia que não tinha tido ainda trabalho na ambulância, já estava às 13h30 a acalmar duas
idosas de Santa Eugénia. Às 16h, ela e o colega atravessavam a ambulância numa das rotundas de
acesso àquela aldeia, porque as chamas, que minutos antes não se viam ali, estavam, de repente,
enormes, e era preciso cortar o acesso (foi só mais um corte, dos muitos que ocorreram ao longo do
dia). Várias pessoas foram, temporariamente, retiradas de casa.
 
Mais de 500 bombeiros no combate
 
Às 19h30, Patrícia Garcia, adjunta do comando nacional da Autoridade Nacional de Protecção Civil
fazia o balanço mais recente do dia. Em Alijó, estavam 584 operacionais, 160 veículos e oito meios
aéreos. Em Mangualde, dois focos de incêndio (o de Abrunhosa-a-Velha reactivara-se durante a tarde)
mantinham no terreno 400 operacionais, 130 viaturas e cinco meios aéreos, levando o presidente da
câmara local, João Azevedo, a activar o plano de emergência municipal pelas 20h15. Na Guarda, o
fogo da Rochoso queimara uma casa de segunda habitação e três habitações devolutas. E em Oleiros,
a preocupação crescia, com o fogo que começara pelas 16h e precisava já do trabalho de 225 homens,
auxiliados por 70 viaturas e quatro meios aéreos.
 
Em Alijó, a noite prometia não ser, outra vez, de sossego.
 
Carlos Magalhães activou o plano de emergência municipal às 21h15, e ao PÚBLICO explicou que esta
acção "abre algumas oportunidades de agir de forma diferente, responsabilizando também todos os
intervenientes". O autarca disse esperar recolher meios financeiros "para apoiar os bombeiros, com
combustível e alimentação" ainda durante o combate às chamas, que à hora de fecho desta edição
pareciam longe de terminar. Além disso, disse, é preciso tratar do dia seguinte ao do fim do incêndio.
"O dia a seguir é que vai ser mais preocupante. Recebi muitos telefonemas da tutela de solidariedade,
mas isso não chega. Temos que passar à prática, e isso significa apoio financeiro", disse.
 
17 de julho de 2017, 23:54
 
Patrícia Carvalho Adriano Miranda
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A25 cortada entre Chãs de Tavares e Fornos de Algodres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/88974/a25_cortada_entre_chas_de_tavares_e_fornos_de_algodres

 
Fogo na região de Rochoso e Monte Margarida ocupa 232 operacionais, apoiados por cerca de 80
viaturas
 
A Auto-estrada 25 (A25) foi cortada esta segunda-feira entre a freguesia de Chãs de Tavares, no
concelho de Mangualde (distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda), devido a incêndios
florestais, disse a Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa.
 
Segundo o oficial de operações da GNR, a A25 está "totalmente cortada" entre estas duas zonas,
assim como entre a localidade de Pínzio, concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos
dois sentidos.
 
Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda acrescentou que a auto-
estrada foi cortada pelas 19h53, devido à progressão do incêndio que começou pelas 13h15 em
Rochoso, no concelho da Guarda, e alastrou para os concelhos vizinhos de Almeida e do Sabugal.
 
Uma fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse, também, que os veículos estão a ser
impedidos de entrar na A25 e na Estada Nacional (EN) 16, que fazem a ligação entre Vilar Formoso e
Guarda, logo na fronteira de Vilar Formoso.
 
O CDOS da Guarda adiantou, ainda, que um popular sofreu ferimentos ligeiros quando foi atingido
pelas chamas na aldeia de Parada, no concelho de Almeida.
 
Segundo a mesma fonte, pelas 20h30, o incêndio, que começou numa zona de mato e de pinhal do
concelho da Guarda, ardia "com grande intensidade".
 
Activado plano de emergência
 
Devido ao incêndio, pouco depois das 20h00 foi activado o Plano de Emergência Municipal no concelho
de Mangualde, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a activação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20h30.
 
Pelas 20h55 a página da internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil indicava que o incêndio da
Guarda, que lavra numa zona de mato e de pinhal na área da freguesia de Rochoso e de Monte
Margarida, continuava activo e era combatido por 232 operacionais apoiados 80 viaturas e três meios
aéreos.
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Renascença
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Alijó e Mangualde activam planos de emergência V+
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/video/144158/alijo_e_mangualde_activam_planos_de_emergencia?utm_source=cxultimas

 
Incêndios
 
Alijó e Mangualde activam planos de emergência
 
17 jul, 2017 - 23:37
 
Mais de 800 operacionais, entre bombeiros e militares, combatem o incêndio que arde deste domingo
em Alijó. Na zona entre Malgualde e a Guarda, o fogo obrigou a cortar a A25. O presidente da Câmara
de Mangualde activou o plano de emergência municipal e apela a quem estiver na zona "que
permaneça nos sítios ou que tenha alguma tolerância" e evite situações de perigo.
 
Renascença
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Mangualde vai ter Central de Biomassa17-07-2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Revista O Instalador Online

URL:http://oinstalador.com/noticia/id/1091/Mangualde-vai-ter-Central-de-Biomassa

 
218820160 oinstalador@gmail.com
 
Mangualde apresentou projecto de Central de Biomassa durante uma visita do Secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches, à unidade industrial de produção de MDF.
 
Texto: Revista O Instalador
 
Foto: Câmara Municipal de Mangualde
 
O investimento global da Central de Biomassa vai rondar os 54 milhões de euros, e para o Presidente
da Câmara de Mangualde, João Azevedo,  este é um projecto já a andar e não algo virtual . O autarca
adiantou que  este é um investimento real que visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo
Sonae, tornando-a mais competitiva e auto-suficiente .
 
A Central de Biomassa vai permitir a criação de outras empresas no sector da recolha dos recursos
florestais,  um investimento que vai permitir melhor electricidade, fomentar o ordenamento do
território e criar ainda empregos indirectos , revelou João Azevedo.
 
Jorge Seguro Sanches sublinhou que  sendo Portugal um país muito bom nas energias renováveis, faz
todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os recursos , rematando
que  Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio .
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Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cf92b9a1

 
Lusa 17 Jul, 2017, 21:22 | País
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
2017-07-17T21:22:49+01:00

Página 219



A220

Presidente da Câmara de Mangualde diz que populações estão fora de perigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14497bef

 
RTP
 
17 Jul, 2017, 09:01
 
| País
 
João Azevedo explicou no domingo que os meios estavam a ser reposicionados e que não havia
populações em perigo.
 
Em Mangualde, continuam ativos dois dos três incêndios que deflagraram no domingo à tarde.
 
O fogo em Abrunhosa do Mato já está controlado, mas no terreno mantém-se um forte dispositivo.
Entretanto continuam a lavrar os fogos de Póvoa de Cervães e Abrunhosa a Velha.
 
Estão a combater as chamas mais de 330 operacionais apoiados por uma centena de viaturas.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2017-07-17T09:01:43+01:00
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Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de aldeia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Rádio Comercial Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=167a19cf

 
As localidades de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e
Abrunhosa do Mato "estão ameaçadas pelas chamas", e já foram retiradas pessoas de uma zona da
aldeia de Contenças de Cima
 
16 de julho de 2017 às 20:22Fogo em Mangualde destrói casa de campo e obriga a retirar pessoas de
aldeia
Algumas localidades estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e
pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios de hoje
em Mangualde, informou o presidente do município.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as localidades de Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do
Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma
zona da aldeia de Contenças de Cima.
 
"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à
agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento
agrícola".
 
A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito
de forma muito eficaz".
 
Até ao momento, acrescentou, ainda não foi ativado o Plano de Emergência Municipal.
 
Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), os três incêndios que
deflagraram hoje à tarde no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais,
apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.
 
De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17 minutos -,
entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Rádio Comercial
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Incêndios: Autoestrada A25 cortada entre Chãs de Tavares e Fornos de Algodres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b971059c

 
A Autoestrada 25 (A25) foi hoje cortada entre a freguesia de Chãs de Tavares, no concelho de
Mangualde (distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda), devido a incêndios florestais, disse a
Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa. Ativado Plano de Emergência Municipal em
Mangualde.
 
Segundo o oficial de operações da GNR, a A25 está "totalmente cortada" entre estas duas zonas,
assim como entre a localidade de Pínzio, concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos
dois sentidos.
 
Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda acrescentou que a
autoestrada foi cortada pelas 19:53, devido à progressão do incêndio que começou pelas 13:15 em
Rochoso, no concelho da Guarda, e alastrou para os concelhos vizinhos de Almeida e do Sabugal.
 
Uma fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse, também, que os veículos estão a ser
impedidos de entrar na A25 e na Estada Nacional (EN) 16, que fazem a ligação entre Vilar Formoso e
Guarda, logo na fronteira de Vilar Formoso.
 
O CDOS da Guarda adiantou, ainda, que um popular sofreu ferimentos ligeiros quando foi atingido
pelas chamas na aldeia de Parada, no concelho de Almeida.
 
Segundo a mesma fonte, pelas 20:30, o incêndio, que começou numa zona de mato e de pinhal do
concelho da Guarda, ardia "com grande intensidade".
 
Pelas 20:55 a página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil indicava que o incêndio da
Guarda, que lavra numa zona de mato e de pinhal na área da freguesia de Rochoso e de Monte
Margarida, continuava ativo e era combatido por 232 operacionais apoiados 80 viaturas e três meios
aéreos.
 
Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
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"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
17 jul 2017
 
MadreMedia / Lusa
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Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=96f10f8e

 
País
 
17.07.2017 22h20
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado no concelho de Mangualde, onde lavram dois incêndios
com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres. "Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16",
informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
Lusa
 
17.07.2017 22h20
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A25 já foi reaberta ao trânsito
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Sol Online

URL:https://sol.sapo.pt/artigo/572663/-a25-ja-foi-reaberta-ao-tr-nsito-

 
A autoestrada esteve cortada devido ao incêndio que deflagra no concelho de Mangualde
 
A autoestrada esteve cortada entre as zonas de Chãs de Tavares e Fornos de Algodres e ainda entre
Alto de Leomil e Pínzio, mas já foi reaberta ao trânsito, disse ao i o comandante das operações, Miguel
Cruz.
 
O Plano de Emergência Municipal em Mangualde foi ativado esta segunda-feira à noite, avançou, em
declarações à TSF, o Presidente da Câmara, João Azevedo.
 
"A situação é muito difícil", admite o autarca. "Ativámos o Plano de Emergência para que todos os
meios estejam operacionais no terreno", afirma o Presidente.
 
17 de julho 2017
 
SOL
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A25 e EN16 cortadas ao trânsito devido a incêndio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Sol Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=31e608ec

 
Mangualde ativa Plano de Emergência
 
A autoestrada está cortada entre as zonas de Chãs de Tavares e Fornos de Algodres e ainda entre Alto
de Leomil e Pínzio.
 
Não há qualquer alternativa ao trânsito, uma vez que a Estrada Nacional 16 também se encontra
cortada.
 
O Plano de Emergência Municipal em Mangualde foi ativado esta segunda-feira à noite, avançou, em
declarações à TSF, o Presidente da Câmara, João Azevedo.
 
"A situação é muito difícil", admite o autarca. "Ativámos o Plano de Emergência para que todos os
meios estejam operacionais no terreno", afirma o Presidente.
 
17 de julho 2017
 
SOL
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Quase 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal
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Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Guarda, e Bragança são os concelhos mais afectados. Chamas
obrigaram à retirada de várias pessoas
 
Ao início da noite, contabilizavam-se vários incêndios activos em Portugal. Os mais preocupantes são
os de Alijó (Vila Real), Guarda e Mangualde (Viseu).
 
O Plano de Emergência Municipal foi activado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a activação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
A auto-estrada A25 foi cortada entre as freguesias de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde
(distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda), segundo a GNR.
 
O incêndio de Mangualde, no concelho de Viseu, destruiu uma casa de campo e obrigou à retirada de
populares em Contenças de Cima. A esta hora, estão três frentes activas.
 
Na Guarda, as chamas estão a lavrar numa zona de mato e de pinhal, em Rochoso e de Monte
Margarida. Perto das 20 horas havia três frentes activas, numa zona de mato e pinhal, segundo o
presidente da Guarda, Álvaro Amaro. O autarca indicou que, durante a tarde, já falou "três ou quatro
vezes" com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, destacando a preocupação
do governante, com quem tem estado "em permanente contacto".
 
Em Oleiros, o fogo que deflagrou às 15h51 tinham uma frente activa cerca das nove horas, e o
combate estava "a ser favorável", segundo o CDOS de Castelo Branco.
O incêndio em Alijó aproximava-se, pelas 19:40, de mais uma aldeia, Franzilhal, de onde foram já
retiradas cinco pessoas de quatro habitações, incluindo dois acamados que vão ser transportados para
a Santa Casa da Misericórdia de Alijó. Estas cinco juntam-se às 16 pessoas (crianças, idosos e
doentes) já retiradas durante a tarde de hoje de algumas aldeias do concelho de Alijó, cujo incêndio
possuía, pelas 18:00, três frentes ativas, depois de várias reativações. As chamas aproximaram-se e
rodearam algumas aldeias durante a tarde, nomeadamente Vila Chã, Francelos, Pegarinhos e Porrais,
já no concelho de Murça, e os acessos a estas localidades estão bastante condicionados. As estradas
municipais entre Vila Chã e Francelos e entre Santa Eugénia e Carlão estiveram também cortadas.
 
Segundo o site da Protecção Civil, registam-se outros incêndios em Estremoz, Guimarães, Sabrosa e
Murça. Quase 2 mil bombeiros estão distribuídos a combater os incêndios nos concelhos de Vila Real
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(684 operacionais), Viseu (484), Castelo Branco (293), Guarda (293), e Bragança (216).
 
21:56
 
por
 
Leonor Riso Lusa
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Mais de 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: Sábado Online Autores: Leonor Riso

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c22c750e

 
Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Guarda e Bragança são os distritos mais afectados. Chamas
obrigaram à retirada de várias pessoas
 
Ao início da noite, contabilizavam-se vários incêndios activos em Portugal. Os mais preocupantes são
os de Alijó (Vila Real), Guarda e Mangualde (Viseu).
 
O Plano de Emergência Municipal foi activado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a activação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
A auto-estrada A25 foi cortada entre as freguesias de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde
(distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda), segundo a GNR.
 
O incêndio de Mangualde, no concelho de Viseu, destruiu uma casa de campo e obrigou à retirada de
populares em Contenças de Cima. A esta hora, estão três frentes activas.
 
Na Guarda, as chamas estão a lavrar numa zona de mato e de pinhal, em Rochoso e de Monte
Margarida. Perto das 20 horas havia três frentes activas, numa zona de mato e pinhal, segundo o
presidente da Guarda, Álvaro Amaro. O autarca indicou que, durante a tarde, já falou "três ou quatro
vezes" com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, destacando a preocupação
do governante, com quem tem estado "em permanente contacto".
 
Em Oleiros, o fogo que deflagrou às 15h51 tinham uma frente activa cerca das nove horas, e o
combate estava "a ser favorável", segundo o CDOS de Castelo Branco.
O incêndio em Alijó aproximava-se, pelas 19:40, de mais uma aldeia, Franzilhal, de onde foram já
retiradas cinco pessoas de quatro habitações, incluindo dois acamados que vão ser transportados para
a Santa Casa da Misericórdia de Alijó. Estas cinco juntam-se às 16 pessoas (crianças, idosos e
doentes) já retiradas durante a tarde de hoje de algumas aldeias do concelho de Alijó, cujo incêndio
possuía, pelas 18:00, três frentes ativas, depois de várias reativações. As chamas aproximaram-se e
rodearam algumas aldeias durante a tarde, nomeadamente Vila Chã, Francelos, Pegarinhos e Porrais,
já no concelho de Murça, e os acessos a estas localidades estão bastante condicionados. As estradas
municipais entre Vila Chã e Francelos e entre Santa Eugénia e Carlão estiveram também cortadas.
 
Segundo o site da Protecção Civil, registam-se outros incêndios em Estremoz, Guimarães, Sabrosa e
Murça. Mais de 2 mil bombeiros estão distribuídos a combater os incêndios nos concelhos de Vila Real
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(679 operacionais), Viseu (494), Castelo Branco (343), Guarda (340), e Bragança (194).
 
23:29
 
por
 
Leonor Riso Lusa
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Quase 2 mil bombeiros combatem chamas em Portugal
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Vila Real, Viseu, Castelo Branco, Guarda, e Bragança são os distritos mais afectados. Chamas
obrigaram à retirada de várias pessoas
 
Ao início da noite, contabilizavam-se vários incêndios activos em Portugal. Os mais preocupantes são
os de Alijó (Vila Real), Guarda e Mangualde (Viseu).
 
O Plano de Emergência Municipal foi activado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a activação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
A auto-estrada A25 foi cortada entre as freguesias de Chãs de Tavares, no concelho de Mangualde
(distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda), segundo a GNR.
 
O incêndio de Mangualde, no concelho de Viseu, destruiu uma casa de campo e obrigou à retirada de
populares em Contenças de Cima. A esta hora, estão três frentes activas.
 
Na Guarda, as chamas estão a lavrar numa zona de mato e de pinhal, em Rochoso e de Monte
Margarida. Perto das 20 horas havia três frentes activas, numa zona de mato e pinhal, segundo o
presidente da Guarda, Álvaro Amaro. O autarca indicou que, durante a tarde, já falou "três ou quatro
vezes" com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, destacando a preocupação
do governante, com quem tem estado "em permanente contacto".
 
Em Oleiros, o fogo que deflagrou às 15h51 tinham uma frente activa cerca das nove horas, e o
combate estava "a ser favorável", segundo o CDOS de Castelo Branco.
O incêndio em Alijó aproximava-se, pelas 19:40, de mais uma aldeia, Franzilhal, de onde foram já
retiradas cinco pessoas de quatro habitações, incluindo dois acamados que vão ser transportados para
a Santa Casa da Misericórdia de Alijó. Estas cinco juntam-se às 16 pessoas (crianças, idosos e
doentes) já retiradas durante a tarde de hoje de algumas aldeias do concelho de Alijó, cujo incêndio
possuía, pelas 18:00, três frentes ativas, depois de várias reativações. As chamas aproximaram-se e
rodearam algumas aldeias durante a tarde, nomeadamente Vila Chã, Francelos, Pegarinhos e Porrais,
já no concelho de Murça, e os acessos a estas localidades estão bastante condicionados. As estradas
municipais entre Vila Chã e Francelos e entre Santa Eugénia e Carlão estiveram também cortadas.
 
Segundo o site da Protecção Civil, registam-se outros incêndios em Estremoz, Guimarães, Sabrosa e
Murça. Quase 2 mil bombeiros estão distribuídos a combater os incêndios nos concelhos de Vila Real
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(684 operacionais), Viseu (484), Castelo Branco (293), Guarda (293), e Bragança (216).
 
21:56
 
por
 
Leonor Riso Lusa
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Mangualde ativa Plano de Emergência Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d6828ab6

 
Dois incêndios continuam a atingir concelho. "São 50 quilómetros de fogo" e haverá quatro povoações
em risco. Autoestrada A25 está cortada ao trânsito
 
2017-07-17 21:26
 
Mangualde - incêndio . Lusa
2017-07-17 21:26
 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado às 20:15 de segunda-feira no concelho de Mangualde,
onde lavram dois incêndios com grande intensidade, disse à agência Lusa, o presidente da Câmara,
João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da autoestrada A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou o autarca.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
2017-07-17 21:26  2017-07-17 21:26
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Mangualde: um fogo ativo, dois em resolução
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-07-2017

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d899b2a7

 
Os três incêndios começaram num intervalo de apenas 17 minutos. Incêndio que continua ativo lavra
em Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, mobilizando mais de 200 bombeiros, apoiados por 61
viaturas
 
2017-07-17 08:26/ SS
 
18 FOTOS: Incêndio em Mangualde
 
2017-07-17 08:26/ SS
 
Um dos três incêndios que deflagraram na tarde de domingo no concelho de Mangualde, distrito de
Viseu, continua ativo, enquanto os outros dois estão em fase de resolução, segundo a página da
Proteção Civil.
 
O fogo que continua ativo lavra em Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, mobilizando mais de
200 bombeiros, apoiados por 61 viaturas.
 
Os incêndios em Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa, e em Abrunhosa-a-Velha estão em
fase resolução. Em Abrunhosa-a-velha encontram-se mais de 100 operacionais, apoiados por mais de
40 viaturas, e em Abrunhosa do Mato 49 operacionais, apoiados por 16 viaturas.
 
De acordo com a Proteção Civil, os três incêndios começaram num intervalo de tempo curto - de 17
minutos -, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
Algumas localidades chegaram a estar ameaçadas pelas chamas. Na zona de Contenças de Cima,
várias pessoas tiveram de ser retiradas por precaução.
 
O autarca local, João Azevedo, afirmou que os incêndios destruíram pelo menos uma casa de segunda
habitação.
 
Ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à agência
Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registaram danos "em zonas e equipamento agrícola".
 
2017-07-17 08:26  2017-07-17 08:26
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A235

 
TVI 24

 	Duração: 00:05:15

 	OCS: TVI 24 - 25ª Hora

 
ID: 70475600

 
17-07-2017 00:07

1 1 1

Incêndio de Mangualde - Direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c4fc29d-fc90-473b-96ab-

cb086c9784ce&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Direto do quartel dos bombeiros em Mangualde para fazer o ponto da situação do incêndio que lavra
na região.
Declarações de João Azevedo, CM Mangualde.

Página 235



A236

 
Porto Canal

 	Duração: 00:02:37

 	OCS: Porto Canal - Último Jornal

 
ID: 70478983

 
17-07-2017 00:10

1 1 1

Mangualde ativa plano de emergência municipal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=82a8f6c6-28b1-43fd-b1cd-

bd91fe9847dc&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde a situação encontra-se igualmente difícil, os 2 incêndios de grande intensidade também
já levaram à ativação do plano de emergência municipal. A estrada A25 esteve cortada durante 2
horas, neste momento há povoações em risco. Declarações de João Azevedo, presidente da CM
Mangualde.
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A237

 
RTP 3

 	Duração: 00:03:41

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 70477298

 
17-07-2017 00:52

1 1 1

Incêndios ativos em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2431d253-fbf5-4d9d-817c-

a04153478fb3&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Os incêndios levaram à ativação do plano de emergência municipal em Alijó e também à ativação
desse plano municipal de emergência em Mangualde. No caso de Mangualde, o presidente da
autarquia fez o balanço do combate às chamas.
Declarações de João Azevedo, presidente CM Mangualde.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:51

 	OCS: TVI 24 - 2ª Hora

 
ID: 70476218

 
17-07-2017 01:16

1 1 1

Incêndio em Mangualde: João Azevedo

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=071c3312-f5a0-4c54-af93-

22811f7a0999&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Preocupação grande em Mangualde onde o fogo está a progredir em direção ao Norte do concelho.
Declarações de João Azevedo, CM Mangualde.

 
Repetições: TVI 24 - 2ª Hora , 2017-07-17 05:14
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A239

 
CM TV

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 70465214

 
17-07-2017 06:18

1 1 1

Aldeia de Chã evacuada

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17125eaa-93bf-47d4-bc8e-

79c827efeab6&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde confirmou que uma casa já ardeu. João Azevedo
adiantou ainda que este é um fogo de grande extensão. Declarações de João Azevedo.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 70459181

 
17-07-2017 06:34

1 1 1

Incêndios em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4ca99e8e-fb2c-4c7e-aa70-

f5572ea02663&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O presidente da Câmara de Mangualde explicava a noite passada que os meios estavam a ser
reposicionados e não havia populações em perigo.
Declarações de João Azevedo, presidente da CM Mangualde.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 07:04
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 07:47
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 08:05
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 09:08
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 09:09
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 06:34
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 07:05
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 07:48
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-17 08:05
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A241

 
RTP 1

 	Duração: 00:01:54

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 70464576

 
17-07-2017 13:12

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6127a6b3-a379-4192-b946-

1d2a251878af&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Há neste momento, para além do incêndio de Alijó, outro incêndio a preocupar as autoridades. No
fogo em Mangualde, uma das três frentes continua ativa na localidade de Póvoa de Cervães. No
terreno estão 6 meios aéreos e mais de 200 bombeiros.
Declarações de João Azevedo, presidente CM Mangualde.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-07-17 14:08
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-17 16:04
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-17 17:04
 RTP 3 - 18/20 , 2017-07-17 19:39
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Porto Canal

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 70477260

 
17-07-2017 19:42

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ffd623ca-ecc5-4d45-b362-

a5c2f7545784&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Mangualde, no distrito de Viseu, é outra situação preocupante para os bombeiros. Neste momento 2
dos 3 incêndios que deflagraram ontem continuam ativos e a ameaçar povoações. Declarações de
João Azevedo, presidente da CM Mangualde.
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CM TV

 	Duração: 00:55:16

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 70471187

 
17-07-2017 19:45

1 1 1

Incêndios em Portugal - diretos e análise

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0cffeb49-c78b-4e4d-bd90-

7df618ad0cd7&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Acompanhamos o combate às chamas em vários pontos de Portugal: Mangualde, Oleiros e Alijó.
Diretos.
Comentário de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.
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RTP 1

 	Duração: 00:01:24

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 70470012

 
17-07-2017 20:08

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e32ee01e-3069-4829-98ff-

c1b9a300b861&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, o fogo continua a lavrar com uma frente ativa que está a ser combatida por cerca de
200 bombeiros.
Declarações de João Azevedo, presidente da CM de Mangualde.
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CM TV

 	Duração: 00:32:11

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 70471426

 
17-07-2017 20:56

1 1 1

Incêndios em Alijó, Mangualde e Oleiros - Diretos

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89b140f4-c15f-40a5-b941-

a8d3ca5f5ee6&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Continuamos a acompanhar o combate às chamas na zona de Mangualde, Alijó e Oleiros.
Diretos.
Declarações de Pedro Nunes, comandante adjunto da Proteção Civil; Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República; José Azevedo, presidente da CM de Mangualde.
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A246

 
Renascença

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 70477639

 
17-07-2017 23:00

Mapa dos incêndios portugueses

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ee553cd-8774-48a4-89af-

40d0691c9a6c&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Mapa dos incêndios portugueses:
 
- Em Alijó e Mangualde, foi ativado o plano de emergência municipal. A A25 está cortada em ambos os
sentidos, por causa das chamas.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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TSF

 	Duração: 00:04:28

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 70476611

 
17-07-2017 23:00

Mapa dos incêndios portugueses

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ca04631d-8ad9-4b6e-b80d-

1aab42ae277d&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Mapa dos incêndios portugueses:
 
- neste momento há 36 fogos ativos em Portugal. Em Alijó, foi decretado o estado de emergência
municipal. A A25 está cortada em ambos os sentidos, por causa das chamas.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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Fogo com 80% da área em rescaldo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=683042

 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, informou esta terça-feira que cerca
de 80% do terreno onde lavra um incêndio, desde domingo, está em rescaldo.
De acordo com o autarca, a ação do vento  ainda é muito perigosa , o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado ,
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara,  está a ceder a meios ,
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
 
Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de que
as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se , descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento  a situação pode mudar .
 
18-07-2017
 
Redação
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ATUALIDADE I 

Na freguesia de Abrunhosa-a-Velha, em Llangualde, algumas pessoas tiveram de ser assistidas face à inalação de fumos e pelo nanico de perderem os bens 

MIRANDELA ¡PRESO POR FOGO POSTO 

A PJ de Vila Real, com a colaboraçao da 
GNR, deteve um desempregado de 18 

anos suspeito de ter ateado um incêndio flo-
restal em Alvites, Mirandela, no domingo. O 
fogo consumiu centenas de hectares de par-
celas agrícolas e floresta e colocou em peri-
go habitações. Ficou em preventiva. 

INFERNO DE 
CHAMAS 

INCÊNDIOS 

Chamas descontroladas 
ameaçam povoaçoes 
REACENDI MENTOS O  Durante a tarde, houve várias reativações que deixaram incêndios sem controlo a avançar para aldeias 
de Alijô, Mangualde e Gouveia, onde se viveram momentos de verdadeiro terror até à chegada dos meios de socorro 

Meios dos bombeiros, Exército e GNR empenhados 

ANA BORGES PINTO/ JOSÉ LUIS OLIVEIRA 

p
opulações cercadas pelo 
fogo, casas ameaçadas, 
moradores retirados das 

aldeias, outros assistidos por 
causa da inalação de fumos. Fo-
ram momentos de pânico e de 
pedidos desesperados de auxí-
lio, mas os meios de socorro não 
chegavam para tantas solicita-
ções. Ontem de manhã, segun-
do a Proteção Civil, os incêndios 
que lavram nos concelhos de 
Alijó e Mangualde estavam a 
evoluir favoravelmente, mas ao 
início da tarde os reacendimen-
tos, em zonas de difícil acesso, 
alteraram o cenário e viveram-
-se momentos de verdadeiro 
terror. As chamas descontrola-
das que lavravam em Mangual-
de avançaram para Gouveia. 

AUTARCA DIZ QUE O FOGO 
DE MANGUALDE É "UM 
ATO DE TERRORISMO" 

DEZENAS DE MORADORES 
RECEBERAM ASSISTÊNCIA 
POR CAUSA DO FUMO 

O presidente da Câmara de 
Mangualde, José Azevedo, clas-
sificou o incêndio que alastrou a 
Gouveia de "verdadeiro terro-
rismo". Na aldeia de Abrunho-
sa -a-Velha, um morador teve 
dê defender a casa e os animais 
sozinho até à chegada dos bom-
beiros. "Nas duas últimas se-
manas, quiseram incendiar o 
concelho e finalmente conse-
guiram", afirmou o edil de 
Mangualde, apontando para 
fogo posto na origem do incên- 

dio. Foi ao início da tarde que as 
chamas passaram o rio Monde-
go e avançaram desgovernadas 
para as aldeias de Gouveia. Vá-
rias casas estiveram ameaçadas 
pela fúria do fogo e dezenas 
de pessoas tiveram de receber 
assistência médica por causa 
da inalação de fumos, enquanto 
tentavam a todo o custo travar 
as chamas e defender as casas 
e as propriedades. Os incêndios 
em Mangualde e Alijó já lavram 
desde domingo. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL COIMILIO 

Novecentos 
operacionais no 
combate aos fogos 
a Ontem os incêndios de Ali- 
jó, Mangualde e Gouveia mo- 
bilizaram 900 operacionais 
dos bombeiros, Exército 
e GNR. A falta de acessos obri-
gou, em alguns casos, a usar 

1150 metros de mangueiras 
de grande calibre para debitar 
um maior caudal de água. • 
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Moradores isolados tentaram travar o avanço das chamas por todos os meios, até à chegada do socorro 

Faro Meios aéreos 

FOGOS DE ONTEM 
Ponto da situação às 21h30 

A 
Amo 

Isr 
Dominackis 

TOTAIS 
Ontem 
Fogos 
florestais 

84 "14.,
,
Serr?ankn 

Lisboa Õ 
Bombeiros ÉVõt8 

Setubol 

Bela '- 

veículos 

IDOSOS E CRIANÇAS 
RETIRADOS DAS  ALDEIAS 
I3Durante  a tarde de ontem 
foram retirados, por precau-
ção, 16 pessoas - idosos, 
crianças e acamados - das al-
deias de Carlão, Vila chã, 
Francelos e Santa Eugênia. • 

Homens e meios 

1 Vila Chã, AIO Vila Real 635 196 1 
2 P. Cervos Mangualde 268 82 O 
3 Oleiros Castelo Branco 258 87 O 

4 Rochoso Guarda 230 80 1 
5 Abrunhosa-a-Velha Mana. 161 49 O 

!NA nos 
6 AlvItes M:ranckla 138 40 O 
7 São Jullão do Tojal Loures 90 26 O 

E • Fonte AuxidedalkánidePramoChl 

Foi acionada estação móvel 

MARCELO 1 APELO A TRÉGUA ELEITORAL 
(P,)  Presidente da República fez ontem um 

apelo público para uma "trégua eleitoral" 
nas zonas que foram atingidas pelos incên-
dios. "Apelo a uma trégua eleitoral nas zonas 
atingidas pelos Incêndios. A prioridade é re-
construir", disse Marcelo Rebelo de Sousa du-
rante a sua estadia no México. 

SIRESP I ESTAÇÕES MÓVEIS 
FOI ONTEM ANUNCIADO QUE AS 
DUAS ESTAÇÕES MÓVEIS SIRESP 
DA PROTEÇÃO CIVIL ESTÃO EM 
ALIA. UMA ESTAVA NO PORTO E 
A OUTRA PREPOSICIONADA NO 
DISTRITO DE VISEU. 

COMBATEI RECURSO A CONTRAF000 

O adjunto Municipal da Proteção Civil Munici-
pal de Alijo explicou que durante a noite os 

bombeiros iriam recorrer a técnicas de contrafogo 
em locais de difícil acesso, enquanto nos locais 
onde é possível deslocar as viaturas deverá ser 
feito um ataque direto, tentando trazer as chamas 
para um local onde possam ser extintas. 

 
  

 

 

Aldeia cercada pelo fogo 
deixa moradores em pânico 

PORMENORES 

A25 cortada 
Os Incêndios obrigaram ao cor-
te da A25, entre a freguesia de 
Chãs de Tavares, no concelho 
de Mangualde (distrito de Viseu) 
e Fornos de Algodres (Guarda). 
Circulação também foi cortada 
entre Pinzio, no concelho de Pi-
nhal, e Alto de Leomil (distrito da 
Guarda), nos dois sentidos. 

Fogo assusta população 
Em Oleiros, no distrito de Caste-
lo Branco um grave incêndio as-
sustou a população de Cavali-
nho. Ao fecho desta edição, es-
tavam no terreno 258 operacio-
nais apoiados por 87 viaturas. 

Bombeiros de prevenção 
O incêndio de Alvites, em Miran-
dela apenas foi controlado pe-
los bombeiros na tarde de on-
tem. No terreno ficaram de pre-
venção mais de uma centena de 
bombeiros para evitar reacen-
dimentos. 

Ventos dificultam 
O aumento da intensidade do 
vento, com constantes rota-
ções, alteraram as dinâmicas 
do fogo foram os grandes res-
ponsáveis pelas várias reativa-
ções ao Início da tarde nos con-
celhos de Mangualde e Alijo. 

Pedido de socorro 
O presidente da Câmara de AIO 
lançou ontem 'um pedido de so-
corro para todo o país" para ver 
se chega ajuda para o concelho 
que está a ser dizimado pelo 
fogo. Para isso declarou o Esta-
do de Emergência Municipal.  

13  Durante a tarde de ontem, os 
moradores da Aldeia de Santa 
Eugénia, em. Alijó, viveram 
momentos de verdadeiro ter-
ror. A localidade foi cercada 
pelo fogo e a população esteve 
isolada cerca de uma hora, em 
que ninguém entrava ou saía 
da aldeia. Momentos antes, 
vários idosos foram retirados 
de uma casa de acolhimento. 

À hora de almoço, o incêndio 
que lavra desde as 01h55 de do-
mingo tinha duas frentes ativas, 
mas em poucos minutos já eram 
quatro as frentes. Uma delas 
avançou para Santa Eugénia e 
ameaçou as casas. Sem bom- 

beiros por perto, os moradores 
pegaram nas alfaias agrícolas 
e lutaram contra o fogo, até 
à chegada de auxílio. Cercados 
pelo fogo e pelo fumo, sem con-
seguir ver, nem respirar, os 
moradores foram assistidos pe 

MORADORES DEFENDERAM 
CASAS E PROPRIEDADES 
COM ALFAIAS AGRÍCOLAS 

las equipas de socorro no local. 
Sem dar tréguas, o fogo voltou 

a causar pânico quando se apro-
ximou de um antigo matadouro 
junto à estrada que liga Santa 
Eugénia à localidade de Chã.  

Para trás, o incêndio já deixou 
um rasto de destruição e dizi-
mou olivais, pomares e vinhas, 
grande motores da economia 
local. "Estamos a perder a ri 
queza do concelho, afirmou o 
presidente da Câmara de Alijó, 
Carlos Magalhães. "Tenho a vi-
nha toda destruída, são muitos 
milhares de euros de prejuízo 
e não sei quem os irá assumir 
agora, já que eu não posso, afir-
mou ao CM um morador. En-
tretanto, o autarca de Alijó 
anunciou que vai declarar o es-
tado de emergência municipal 
e queixa-se da falta de meios 
para °combate ao incêndio. • 

"Intermitências" 
na rede SIRESP 
13 A Proteção Civil garantiu 
ontem que as comunicações 
SIRESP no fogo de Alijó 
"nunca estiveram compro-
metidas", avançando que 
algumas das "intermitências 
pontuais" registadas do-
mingo são comuns nos fogos 
de grande dimensão. Acio-
nou uma estação móvel. • 

Fumo Intenso provócou grandes dificuldades de respiração a moradores 

Quintais e casa 
devoluta atingidos 
em aldeia da Guarda 
131 As chamas andaram ontem 
muito próximas da aldeia 
de Rochoso, Guarda, tendo 
queimado uma casa devoluta 
e atingido quintais e terrenos 
cultivados. Dois meios aéreos 
foram mobilizados, bem 
como 230 bombeiros e 80 veí-
culos de apoio terrestre. • LM. 
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Prejuízos dos IncAndlos ascendem a 193 milhões de euros 

 

AP0101 ASSOCIAÇÃO 
AMIGOS E FAMILIARES DAS 
VÍTIMAS MORTAIS DO INCÊNDIO 
VÃO CRIAR UMA ASSOCIAÇÃO 
PARA PRESTAR APOIO E 
ACOMPANHAR O APURAMENTO 
DE RESPONSABILIDADES. 

EMIGRANTES1 SOLIDARIEDADE 

U ma comunidade portuguesa em 
França constituiu uma associação 

para angariar donativos para as vítimas 
de Pedrógão Grande. A entrega simbóli-
ca será feita amanhã, pelas 11h30, 
em Leiria, numa cerimónia com os mi-
nistros do Planeamento e do Trabalho. 

TURISMO1 REUNIÃO 
A ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 
E O TURISMO DO CENTRO 

VÃO ENCONTRAR-SE PARA 
DEFINIREM AÇÕES NAS REGIÕES 
AFETADAS PELOS FOGOS. 

TRAGÉDIA  
UM MÊS DEPOIS 

     

     

PEDRÓGÃO GRANDE 

DANOS  C3 Incêndio afetou 20 empresas de diversão itinerante e causou 
meio milhão de euros de prejuízo SETOR O  Maior parte das empresas 
são sediadas no concelho, conhecido como a "capital dos carrosséis" 

Falta plano 
para salvar 
carrosséis 
ISABEL 3ORDAO/MARI O FREIRE 

U
m mês depois do incêndio 
de Pedrógão Grande, os 
proprietários dos equipa-

mentos de diversão itinerante 
que foram atingidos pelas cha-
mas ainda não sabem como vão 
fazer o negócio renascer das cin - 
zas. Segundo cálculos da Asso-
ciação Portuguesa de Empresas 
de Diversão (APED), foram afe-
tadas 20 empresas, com prejuí-
zos calculados em meio milhão 
de euros. O se-
tor é constituí-
do por peque-
nas e mi-
croempresas, 
a maior parte sediadas no conce-
lho de Pedrógão Grande, que é 
conhecido como a "capital dos 
carrosséis". 

"Todos sofremos com este in-
cêndio", disse ontem ao CM Luís 
Paulo Fernandes, presidente 
da APED, adiantando que o in-
cêndio destruiu quatro carros-
séis certificados, seis armazéns, 
quatro semirreboques e inúme-
ras peças suplentes, além de 
lâmpadas, luzes e letreiros. 

Em Moleiros, António Cardoso 
ficou sem o carrossel e as carava-
nas de apoio, onde os funcioná -
rios pernoitam durante as festas. 
Tinha ainda investido em novos 
sistemas de som, iluminação e 
segurança para cumprir as e xi - 
gências e tornar o equipamento 
mais atrativo. Tudo somado, são  

mais de cem mil euros de prejuí-
zo, com a agravante de não po-
der honrar os compromissos que 
tinha para as festas de verão. 

"Perdi tudo, não tenho forças 
nem coragem para voltar a in-
vestir e ainda ninguém veio ter 
comigo para me perguntar se 
preciso de ajuda", disse ontem 
António Cardoso ao CM, adian - 
tando que, aos 73 anos, vive da 
reforma de cerca de 300 euros. 
"Não perdemos a casa mas 

perdemos o 
nosso ganha--
pão e estamos 
revoltados 
porque o Go-

verno não está preocupado con-
nosco nem com a nossa susten - 
tabilidade", destacou o presi-
dente da APED, adiantando que 
ainda não se sabe se as segurado-
ras vão assumir parte dos danos, 
uma vez que os equipamentos 
estavam estacionados e os segu-
ros, por norma, sé aplicam à cir-
culação e funcionamento. • 

AJUDAS DE INVERNO 
TAMBÉM SE PERDERAM 
13  Para combater a sazonali-
dade do setor, que vive das 
festas de verão, os empresá-
rios produziam vinho e azei-
te e cultivavam pinhais e eu-
caliptais. Os terrenos foram 
atingidos, perdendo bens. •  

PORMENORES 

Vítimas 
O incêndio de Pedrógão Grande 
causou 64 vítimas mortais 
e mais de 200 feridos. Quatro 
bombeiros sofreram queimadu-
ras, um deles veio a falecer. 

Área ardida 
As chamas começaram em Es-
calos Fundeiros, a meio da tarde 
de sábado, dia 16, e destruíram 
uma área de floresta calculada 
em mais de 53 mil hectares. 

Casas e empresas 
No total, foram afetadas 
aproximadamente 500 habita-
ções, quase 50 empresas e os 
postos de trabalho de 372 pes-
soas, em vários concelhos: 

São precisos 
303 milhões para 
relançar a economia 

Os prejuízos diretos dos in-
cendios ascendem a 193 mi-
lhões de euros, segundo dados 
oficiais, estimando-se em 303 
milhões o investimento ne-
cessário para o relançamento 
da economia das zonas mais 
afetadas e para a aposta em 
medidas de prevenção. • 

ASSOCIAÇÃO RECLAMA 
AJUDAS PARA QUEM 
PERDEU O 'GANHA—PÃO' 
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Reconstruir 
é a prioridade 
G O primeiro- ministro 
disse ontem que a priori-
dade em Pedrógão Grande 
é reconstruir as casas des-
truídas pelo incêndio e 
adiantou que neste mo-
mento "há mais de cinco 
casas" em construção. • 

Cristas aponta 
incompetência 
G A presidente do CDS-
-PP, Assunção Cristas, 
acusou o Governo de in-
competência na gestão dos 
incêndios, apontando fa-
lhas reiteradas no SIRESP 
e o atraso na chegada das 
doações às populações. • 

Cristas aponta atrasos na ajuda 

PSD quer ministra 
no Parlamento 
G O PSD exigiu ontem a 
presença da ministra da 
Administração Interna no 
Parlamento "com a máxi-
ma urgência" para expli-
car "o que foi feito" para 
colmatar falhas verificadas 
em Pedrógão Grande. • 

António Cardoso, 
que vive em Moleiros, 
Junto do carrossel que 
o fogo destruiu 

António 
Costa 
visitou na 
altura a 
área ardi-
da, acom-
panhando 
os respon-
sáveis do 
Ministério 
da Admi-
nistração 
Interna 

Costa ataca a Altice 
por causa das falhas 
na rede SIRESP 

Valdemar Alves, 
presid. da Câmara 
de Pedrógão Grande 

"NINGUÉM 
ESTÁ AO 
ABANDONO" 

A maior parte das mortes causadas pelo incêndio ocorreu na EN236-1 

EUROPA I AJUDA SERA "RÁPIDA" 
rt  vice-presidente da Comissão Europeia, 

Maros Sefcovic, afirmou ontem que a 
candidatura de Portugal ao Fundo de Solida-
riedade da União Europeia será tratada "o 
mais rapidamente possível". "Quando tiver-
mos o pedido na mesa prometo que será o mais 
rápido possível", afirmou na Maia, Porto. 

BATATA I POPULAÇÕES 
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DA AGRICULTURA PEDIU AO 
GOVERNO PARA COMPRAR 
BATATA PARA A DOARAS 
POPULAÇÕES AFETADAS PELOS 
GRANDES INCÊNDIOS,  

AGRICULTURA j SEGURO FLORESTAL CARO 
n Ministério da Agricultura justifica a inexistên- 

cia de um seguro florestal com apoio público 
"por incomportabilidade de custos devido ao eleva-
do risco", revelando que, em termos agrícolas, os 
agricultores que subscrevem seguros de colheitas 
(apoiados a 60%) têm vindo a aumentar. O ministé- • 
rio é dirigido por Luís Capoulas Santos. 

Marcelo quer saber toda a verdade 

António Costa garantiu on-
tem que as falhas na rede de co-
municações de emergência SI - 
RESP, que no domingo voltou a 
registar problemas em Alijó, se-
rão corrigidas e rejeitou que só 
agora tenham sido descobertos 
problemas. "[Se] é necessário 
corrigir, nós obrigaremos às 
correções de forma a que tudo 

PRIMEIRO-MINISTRO 
DIZ QUE O GOVERNO VAI 
OBRIGAR A CORREÇÕES 

funcione a tempo e horas", ga 
rantiu, observando que tem 
agora "que obrigar, natural-
mente, a quem explora a rede 
de emergência a cumprir as 
suas obrigações em pleno". 
O primeiro-ministro reco 

nheceu que ainda há trabalho a 
fazer para que o SIRESP "fun  

cione em todas as circunstân-
cias", quer a rede normal de Co-
municações, que considerou 
"inadmissível" não funcionar, 
quer a rede de comunicações de 
emergência. Reiterou que Os 
cabos por onde circulam todas 
as comunicações de emergén 
cia não devem ser aéreos, mas 
sim nas calhas técnicas das es - 
tradas, e alertou para a necessi - 
dade de ter "zonas de redun 
(landa" satélite e hertzianas. 

"Numa zona de elevado risco 
de incêndio, o sistema de co-
municações de uma determi 
nada companhia [Aldeei, que 
não vou dizer o nome para não 
me criticarem, assentar em ca - 
bos aéreos e nessa rede circular 
não só a comunicação normal 
como a de emergência expõe 
obviamente essa rede a uma 
fragilidade inadmissível". •  

G  Correio da Manhã -
Como está a viver estas se-
manas últimas semanas? 
Valdemar Alves - Tem sido 
um trabalho exaustivo. Te-
nho dormido quatro horas 
por noite e todos Os dias te-
nho estado com os nossos 
governantes para avaliação 
da situação. 
- Já há reconstrução? 
- lá há algumas pessoas a 
reconstruirem as casas. Até 
cinco mil euros não care-
cem de licenciamento. 
- Partilha do sentimento de 
abandono das populações? 
- Não, de maneira alguma. 
Ninguém está abandonado 
nem ao abandono, peço às 
pessoas que não sintam 
isso. Está a ser um trabalho 
árduo e mesmo histórico no 
Mundo, pois ninguém con 
seguiu em tão pouco tempo 
fazer o que já fizemos. • 

"Sessenta 
e quatro mortos 
interpelam-nos" 
0 "Sessenta e quatro mortos 
interpelam-nos, exigindo 
verdade, convergência e re-
construção, com a humildade 
de assumirmos que os poderes 
públicos não corresponderam 
às expectativas neles deposi-
tadas", acentua Marcelo Re-
belo de Sousa na mensagem. • 

Marcelo exige 
a "verdade" 
G 0 Presidente da República 
reiterou ontem, numa men-
sagem na sua página oficial, 
a exigência de apuramento 
da verdade quanto ao incên-
dio de Pedrógão que fez 64 
mortos, lembrando que "os 
poderes públicos não cor-
responderam às expectati-
vas" dos portugueses. • 
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IMPERDIVEL 
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°LEITOR 

Fernando 
Barqueiro 
Nazar,, 

FOLCLORE. O Grupo Etnográfico Dan-
ças e Cantares da Nazaré vai realizar no 
próximo dia 22 o seu XX Festival Nacio-
nal de Folclore. 

A RESPOSTA 

Estarão presentes cinco grupos de vá-
rias regiões do país que desfilarão na 
marginal a partir das 21h30 e atuarão 
no palco da marginal pelas 22h00. 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

Grupo 
de Dadores 
de Pernes 

ARTES. 0 Largo Dr. Couto em Mangual-
de acolhe mais uma edição da iniciativa 
'Em Quarto Crescente: Noites de encon-
tros com as artes em mente'. 

DÁDIVAS. O Grupo de Dadores de 
Sangue de Pernas prossegue no dia 21 
com as suas atividades e realiza mais 
uma ação de recolha. 

A iniciativa começa amanhã. A edição 
deste ano será ainda mote da celebra-
ção do 20Q aniversário da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 

Esta ação de recolha realiza-se no 
Hospital Distrital de Santarém, em uni-
dade móvel, no seguinte horário: 
15h00 ás 20h00. 
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Autarca de Mangualde suspeita de origem dos fogos
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Plano de Emergência Municipal já foi ativado. Fogo começa a "ceder".
 
Plano de Emergência Municipal já foi ativado. Fogo começa a "ceder".
 
O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde ainda se mantém com uma frente
ativa de difícil acesso, na zona norte da A25, disse à Lusa o comandante distrital de Aveiro, António
Ribeiro, responsável no terreno.
"Com o trabalho que se fez durante a noite, conseguiu-se dominar os quatro setores deste incêndio,
mantendo-se ativo ainda um, num local de difícil acesso, em que estamos a progredir com máquinas
de rasto. A ver se conseguimos criar acesso a essa frente de incêndio", explicou num ponto de
situação realizado às 09h00.
 
De acordo com o Comandante Distrital de Operações de Socorro (Codis) de Aveiro, o arrefecimento
noturno e a humidade revelaram-se favoráveis na resolução da maior parte destas frentes.
 
"Agora estamos com trabalho de consolidação e rescaldo, de muita atenção para, com o aumento do
calor durante o dia, não sermos surpreendidos com reativações que sejam muito fortes", acrescentou.
No teatro de operações encontram-se perto de 500 bombeiros, apoiados por 150 meios terrestres.
 
"Os meios aéreos ainda não estão a operar porque ainda temos o teto muito fechado. Assim que
houver condições para operar estarão aqui para trabalhar", revelou.
 
António Ribeiro disse ainda que este incêndio não registou qualquer ferido de que tenha
conhecimento.
"Ainda não temos ideia da área que ardeu, mas foi uma área grande", concluiu.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que continuam a ser
combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais intensidade na zona
de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de Azurara, na freguesia de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
Fogo reacende em Mangualde e põe casas em risco
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
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Incêndio em Mangualde assusta populações
"Ainda hoje (segunda-feira) durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca
de três quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal
que houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20h15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20h30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
Presidente da Câmara de Alijó decreta Estado de Emergência Municipal
O presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, decretou esta segunda-feira o Estado de
Emergência Municipal por causa do incêndio que lavra no Concelho desde a madrugada de domingo e
que se mantém com três frentes ativas.
 
A Comissão Municipal da Proteção Civil esteve reunida esta noite no posto de comando instalado na
Chã e, no final, o autarca anunciou que o Plano de Emergência Municipal foi ativado.
 
17.07.17
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Incêndio em Mangualde começa a "ceder"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7f8a1acb

 
Plano de Emergência Municipal já foi ativado. Autarca suspeita de origem dos fogos.
 
Plano de Emergência Municipal já foi ativado. Autarca suspeita de origem dos fogos.
 
O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde ainda se mantém com uma frente
ativa de difícil acesso, na zona norte da A25, disse à Lusa o comandante distrital de Aveiro, António
Ribeiro, responsável no terreno.
"Com o trabalho que se fez durante a noite, conseguiu-se dominar os quatro setores deste incêndio,
mantendo-se ativo ainda um, num local de difícil acesso, em que estamos a progredir com máquinas
de rasto. A ver se conseguimos criar acesso a essa frente de incêndio", explicou num ponto de
situação realizado às 09h00.
 
De acordo com o Comandante Distrital de Operações de Socorro (Codis) de Aveiro, o arrefecimento
noturno e a humidade revelaram-se favoráveis na resolução da maior parte destas frentes.
 
"Agora estamos com trabalho de consolidação e rescaldo, de muita atenção para, com o aumento do
calor durante o dia, não sermos surpreendidos com reativações que sejam muito fortes", acrescentou.
No teatro de operações encontram-se perto de 500 bombeiros, apoiados por 150 meios terrestres.
 
"Os meios aéreos ainda não estão a operar porque ainda temos o teto muito fechado. Assim que
houver condições para operar estarão aqui para trabalhar", revelou.
 
António Ribeiro disse ainda que este incêndio não registou qualquer ferido de que tenha
conhecimento.
"Ainda não temos ideia da área que ardeu, mas foi uma área grande", concluiu.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que continuam a ser
combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais intensidade na zona
de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de Azurara, na freguesia de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
Fogo reacende em Mangualde e põe casas em risco
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
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Incêndio em Mangualde assusta populações
"Ainda hoje (segunda-feira) durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca
de três quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal
que houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20h15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20h30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
Presidente da Câmara de Alijó decreta Estado de Emergência Municipal
O presidente da Câmara de Alijó, Carlos Magalhães, decretou esta segunda-feira o Estado de
Emergência Municipal por causa do incêndio que lavra no Concelho desde a madrugada de domingo e
que se mantém com três frentes ativas.
 
A Comissão Municipal da Proteção Civil esteve reunida esta noite no posto de comando instalado na
Chã e, no final, o autarca anunciou que o Plano de Emergência Municipal foi ativado.
 
17.07.17
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Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7c99ebd2

 
Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
01:52
 
Por Lusa
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Dois incêndios lavraram ontemcom intensidade no concelho de Mangualde. 

A25 cortada 
devido ao 
poder do fogo 
Autoestrada 25 foi ontem cortada devido aos fortes 
incêndios florestais na região de Mangualde. 

REDAÇÃO 
reciacao. adestak.pt  

S aguado o oficial de operações 
da GNR, a A25 esteve «total-
mente cortada» entre a fre-
guesia de Chãs de Tavares, no 

concelho de Mangualde (distrito de Vi-
seu)e Fomos de Algodres (Guarda), as-
sim como entre a localidade de Pfnzio, 
concelho de Pinhel, e Alto de Leomil 
(distrito da Guarda), nos dois sentidos. 
Fonte do Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro (CDOS) da Guarda 
acrescentou ainda que a autoestrada 
foi cortada pelas 19h53, devido à pro-
gressão do incêndio que começou pe-
las 13h15 em Rochoso, no concelho da 
Guarda, e alastrou para os concelhos 
vizinhos de Almeida e do Sabugo]. 

Plano de emergência 
Entretanto° Plano de ifo' - Mu- 
nicipal foi ativado às 20h15 de ontem no 
concelho de Mangualde, onde, até à 
hora de fecho desta edição, lavravam 
dois incêndios com grande intensida-
de, após terem deflagrado em Abru-
nhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães. De 
acordo com João Azevedo, presiden-
te da câmara local, a ativação do Pla-
no de Emergência Municipal serviu 
para «colocar todos os meios dispo-
níveis no teatro de operações». 

O fogo em Abninhosa-a-Velha rea-
cendeu-se ao final da tarde, e às 20h30 
era combatido por 165 operacionais, 
com 50 meios terrestres e um meio aé-
reo. Em Póvoa de Cervães estavam no 
teatro de operações 241 operacionais, 
72 meios terrestres e seis meios aéreos. 
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Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d2a43b1e

 
Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
18 | 07 | 2017   01.53H
 
Destak/Lusa |
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Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
111 O Plano de Emer-

gência Municipal foi ati-
vado ontem às 20H15 no 
concelho de Mangualde, 
onde lavram dois incên-
dios com grande intensi-
dade, disse à Lusa o pre-
sidente da Câmara, João 
Azevedo.

De acordo com o autar-
ca, a ativação do Plano 

de Emergência Munici-
pal já foi comunicada ao 
secretário de Estado da 
Administração Interna 
e à Autoridade Nacional 
de Proteção Civil (ANPC), 
servindo para “colocar to-
dos os meios disponíveis 
no teatro de operações”. 
Ontem, cerca das 20H30, 
João Azevedo referia que 

havia “quatro povoações 
em risco no alto do con-
celho, São 50 quilóme-
tros de fogo”, referiu. A 
circulação automóvel foi 
cortada nos dois sentidos 
da A25, entre Mangualde 
e Fornos de Algodres.

Pelas 20H55 a página 
da internet da Autorida-
de Nacional de Proteção 

Civil indicava que o in-
cêndio da Guarda, que 
lavrava numa zona de 
mato e de pinhal na área 
da freguesia de Rocho-
so e de Monte Margari-
da, continuava ativo e 
era combatido por 232 
operacionais apoiados 
80 viaturas e três meios 
aéreos.
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Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/21813

 
Dois dos três incêndios que tiveram início em Mangualde no domingo continuavam ontem activos.
Segundo a página de iInternet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), os fogos tiveram
início no domingo, entre as 15h52 e as 16h09, nas localidades de Póvoa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Abrunhosa-a-Velha.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a situação mais preocupante ao
final do dia de ontem verificava-se em Chãs de Tavares. "O fogo continua com uma frente muito
activa e a pôr em perigo partes residenciais. A situação é preocupante porque está a ir em direcção à
aldeia", disse ao Diário de Viseu João Azevedo.
 
Foto: Centro TV
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Dois dos três incêndios que ti-
veram início em Mangualde no
domingo continuavam ontem
activos. Segundo a página de
Internet da Autoridade Nacio-
nal de Protecção Civil (ANPC),
os fogos tiveram início no do-
mingo, entre as 15h52 e as
16h09, nas localidades de Pó-
voa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Abrunhosa-a-Velha.

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, a situação mais
preocupante ao final do dia de
ontem verificava-se em Chãs
de Tavares. 

«O fogo continua com uma
frente muito activa e a pôr em
perigo partes residenciais. A si-
tuação é preocupante porque
está a ir em direcção à aldeia»,
disse ao nosso jornal João Aze-
vedo.

O fogo destruiu um depósito
de água que abastece a «zona
alta do concelho», na União de
Freguesias de Tavares, pelo
que João Azevedo não sabia
ainda se a situação ficaria re-
solvida ontem e como seria
feito o abastecimento de água
às populações.

O autarca referiu que houve
reacendimentos e emissões
«muito distantes do fogo prin-
cipal, o que levou a alguma dis-
persão de meios para acudir a
todas as situações.

João Azevedo deixou claro
que a grande preocupação é

para com as pessoas. «Temos
de actuar na defesa das pes-
soas», sublinhou.

O incêndio em Póvoa de Cer-
vães, na União de Freguesias
de Santiago de Cassurrães e
Póvoa de Cervães, esteve ac-
tivo ininterruptamente desde
a tarde de domingo e, até ao
fecho desta edição, encon-
trava-se com uma frente activa
«numa zona de declive, junto
ao Mondego», segundo fonte
da ANPC.

De acordo com o Comando
Nacional de Operações de So-
corro de Lisboa, o fogo de
Abrunhosa-a-Velha foi dado
como extinto ao início do dia
de ontem, mas reactivou-se às

16h48, onde estavam 127 ope-
racionais, 41 meios terrestres e
um meio aéreo.

Ainda em Mangualde, o in-
cêndio de Abrunhosa do
Mato que tinha ficado extinto
durante a madrugrada de on-
tem, reacendeu-se ontem à
tarde.

No total estiveram 330 ope-
racionais apoiados por 102 via-
turas e seis meios aéreos no
concelho de Mangualde.

No domingo chegou a haver
habitações em risco e foi ne-
cessário evacuar algumas pes-
soas da aldeia de Contenças de
Cima.

Segundo a página da ANPC,
registaram-se ainda dois in-

cêndios no distrito de Viseu,
em Vila Cova à Coelheira, con-
celho de Vila Nova de Paiva,
onde estiveram 31 operacio-
nais e oito meios terrestres, e
em Vila Meã, na freguesia de
Oliveira do Conde, Carregal do
Sal, estiveram três meios ter-
restres e 13 operacionais.

Incêndios na Guarda
Na Guarda, um incêndio que

deflagrou ontem numa zona
de mato e de pinhal na fregue-
sia de Rochoso e Monte Mar-
garida, concelho da Guarda, es-
tava a ser combatido por 150
operacionais, auxiliados por 50
veículos e um meio aéreo.

Ainda no distrito da Guarda
registaram-se mais dois incên-
dios rurais, um no concelho de
Almeida e outro no de Vila
Nova de Foz Côa.

Fogo em Oleiros
Um incêndio florestal que

deflagrou ontem em Oleiros,
no distrito de Castelo Branco,
mobilizava ao final da tarde
200 homens, 65 viaturas e
quatro meios aéreos, informou
o Comando Distrital de Ope-
rações de Socorro (CDOS).

O fogo estava a lavrar numa
zona de mato e, segundo a
mesma fonte, não havia habi-
tações em risco. O incêndio de-
flagrou às 15h51, na freguesia
de Mosteiro, junto à localidade
de Cavalinho.|

Fogos em Mangualde
ameaçaram aldeias 
Desde domingo Situação mais preocupante verificou-se ontem ao final 
do dia, em Chãs de Tavares, quando o fogo lavrou em direcção à aldeia

D.R.

Fogo de Mangualde ameaçou ontem Chãs de Tavares
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Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/21813

 
Dois dos três incêndios que tiveram início em Mangualde no domingo continuavam ontem activos.
Segundo a página de iInternet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), os fogos tiveram
início no domingo, entre as 15h52 e as 16h09, nas localidades de Póvoa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Abrunhosa-a-Velha. De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a
situação mais preocupante ao final do dia de ontem verificava-se em Chãs de Tavares. "O fogo
continua com uma frente muito activa e a pôr em perigo partes residenciais. A situação é preocupante
porque está a ir em direcção à aldeia", disse ao Diário de Viseu João Azevedo. Foto: Centro TV
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Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/21813

 
Dois dos três incêndios que tiveram início em Mangualde no domingo continuavam ontem activos.
Segundo a página de iInternet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), os fogos tiveram
início no domingo, entre as 15h52 e as 16h09, nas localidades de Póvoa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Abrunhosa-a-Velha.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a situação mais preocupante ao
final do dia de ontem verificava-se em Chãs de Tavares. "O fogo continua com uma frente muito
activa e a pôr em perigo partes residenciais. A situação é preocupante porque está a ir em direcção à
aldeia", disse ao Diário de Viseu João Azevedo.
 
Foto: Centro TV
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Incêndios: Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo -- autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7ecc4172

 
Cerca de 80% do território onde lavra um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde, está
em rescaldo, informou hoje o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
"Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara, "está a ceder a meios",
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de
que as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se", descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento "a situação pode mudar".
 
Sobre a área afetada, o autarca de Mangualde estima que tenham ardido "mais de 3 mil hectares de
terreno".
 
"É uma situação muito complicada. Após o encerramento deste trágico incêndio vamos preparar uma
comissão de avaliação dos danos causados, para que as pessoas sejam permanentemente
acompanhadas e possam resolver algumas situações que estejam dentro do enquadramento legal,
através de janelas de oportunidade que, naturalmente, o Estado vai ter de criar", concluiu.
 
2017-07-18T17:10:59Z
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Incêndios: Fogo de Mangualde mantém uma frente ativa - ANPC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7786088d

 
O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde mantém, ao final da tarde de hoje,
uma frente ativa, combatida por perto de 400 bombeiros, informou fonte da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).
 
De acordo com a fonte, as chamas continuam a lavrar em Póvoa de Cervães, encontrando-se no
terreno, às 19:30, 395 operacionais, apoiados por 104 meios terrestres e dois meios aéreos.
 
Por volta das 17:00, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, informou que continuava
por controlar cerca de 20% do incêndio.
 
Sobre a área afetada, o autarca estimou que já tenham ardido "mais de 3 mil hectares de terreno".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
 
2017-07-18T19:58:33Z
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Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ca3e215a

 
Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC
 
2017-07-18T01:52:33Z
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Fogos em Mangualde ameaçaram 
aldeias e mobilizaram centenas de meios
Desde domingo A situação mais preocupante verificou-se ontem ao final do dia, em Chãs de Tavares, quando o fogo
lavrou em direcção à aldeia. O Plano de Emergência Municipal foi activado pouco depois das 20h00.
Dois dos três incêndios que ti-
veram início em Mangualde
no domingo continuavam on-
tem activos. Segundo a página
de iInternet da Autoridade Na-
cional de Protecção Civil
(ANPC), os fogos tiveram início
no domingo, entre as 15h52 e
as 16h09, nas localidades de
Póvoa de Cervães, Abrunhosa
do Mato e Abrunhosa-a-Velha.  

De acordo com o presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, a situação mais
preocupante ao final do dia de
ontem verificava-se em Chãs
de Tavares. “O fogo continua
com uma frente muito activa
e a pôr em perigo partes resi-
denciais. A situação é preocu-
pante porque está a ir em di-
recção à aldeia”, disse ao Diário
de Viseu João Azevedo.

O fogo destruiu um depósito
de água que abastece a “zona
alta do concelho”, na União de
Freguesias de Tavares, pelo
que João Azevedo não sabia
ainda se a situação ficaria re-
solvida ontem e como seria
feito o abastecimento de água
às populações. 

O autarca referiu que houve

reacendimentos e emissões
“muito distantes do fogo prin-
cipal, o que levou a alguma dis-
persão de meios para acudir a
todas as situações.

João Azevedo deixou claro
que a grande preocupação é

para com as pessoas. “Temos
de actuar na defesa das pes-
soas”, sublinhou.

O incêndio em Póvoa de
Cervães, na União de Fregue-
sias de Santiago de Cassurrães
e Póvoa de Cervães, esteve ac-

tivo ininterruptamente desde
a tarde de domingo e, até ao
fecho desta edição, encon-
trava-se com uma frente activa
“numa zona de declive, junto
ao Mondego”, segundo fonte
da ANPC. 

De acordo com o Comando
Nacional de Operações de So-
corro de Lisboa, o fogo de
Abrunhosa-a-Velha foi dado
como extinto ao início do dia
de ontem, mas reactivou-se às
16h48, onde estavam 127 ope-
racionais, 41 meios terrestres e
um meio aéreo.

Ainda em Mangualde, o in-
cêndio de Abrunhosa do Mato
que tinha ficado extinto du-
rante a madrugrada de ontem,
reacendeu-se ontem à tarde. 

No total estiveram 330 ope-
racionais apoiados por 102 via-
turas e seis meios aéreos no
concelho de Mangualde.

No domingo chegou a haver
habitações em risco e foi ne-
cessário evacuar algumas pes-
soas da aldeia de Contenças de
Cima. 

Segundo a página da ANPC,
registaram-se ainda dois in-
cêndios no distrito de Viseu,
em Vila Cova à Coelheira, con-
celho de Vila Nova de Paiva,
onde estiveram 31 operacio-
nais e oito meios terrestres, e
em Vila Meã, na freguesia de
Oliveira do Conde, Carregal do
Sal, estiveram três meios ter-

restres e 13 operacionais. 

Incêndios na Guarda
Na Guarda, um incêndio que

deflagrou ontem numa zona
de mato e de pinhal na fregue-
sia de Rochoso e Monte Mar-
garida, concelho da Guarda,
estava a ser combatido por
150 operacionais, auxiliados
por 50 veículos e um meio aé-
reo. Ainda no distrito da
Guarda registam-se mais dois
incêndios rurais, um no con-
celho de Almeida e outro no
de Vila Nova de Foz Côa.

Fogo em Oleiros
Um incêndio florestal que

deflagrou ontem em Oleiros,
no distrito de Castelo Branco,
mobilizava ao final da tarde
200 homens, 65 viaturas e
quatro meios aéreos, informou
o Comando Distrital de Ope-
rações de Socorro (CDOS).

O fogo estava a lavrar numa
zona de mato e, segundo a
fonte, não havia habitações em
risco. O incêndio deflagrou às
15h51, na freguesia de Mos-
teiro, junto à localidade de Ca-
valinho. |

Fogo em Mangualde voltou a ameaçar aldeias, desta vez Chãs de Tavares
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Concurso público paral
radioterapia abre este anol

Secretário de Estado da Saúde, que presidiu às comemorações dos 20 anos do hospital, pediu um esforço para
melhorar tempos de espera para cirurgias e consultas externas no Centro Hospitalar Tondela-Viseu  Página 3

Os incêndios activos
durante o dia de
ontem, em Mangualde,
foram os mais preocu-
pantes e com mais
meios. Mas ao final do
dia, as chamas
destruíam floresta na
Guarda, Almeida, Foz
Côa e Oleiros Página 10

Rua Teotónio 
Albuquerque 
entra em obras 
Consignação | P5

Últimas inscrições
abertas na 
Profitecla Viseu
Formação | P5

Carregal do Sal 
entrega medalhas 
e reconhecimentos 
Dia do Município | P9

APAVT vai conhecer
região afectada 
pelos incêndios
Reunião na Sertã | P20

Defesa Lucas Silva
reforça Académico
Futebol | P13

Reutilizar manuais
ajuda famílias
Coimbra | P11

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5294 18  DE JULHO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

MAIS DE 700 HOMENS 
E MEIOS AÉREOS NOS 
INCÊNDIOS DA REGIÃO
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Autarquia de Mangualde
levou seniores a visitar
Santuário de Fátima

Em mais uma edição do pro-
jecto ‘Andanças Seniores’, que
tem como base principal a rea-
lização de passeios a locais, pre-
viamente definidos pela autar-
quia, os seniores residentes no
concelho de Mangualde viaja-
ram até ao Santuário de Fátima.

Dessa forma, entre os dias 26
de Junho e 14 de Julho, os se-
niores residentes no concelho
de Mangualde, com idade igual
ou superior a 65 anos, viajaram
até ao principal local de culto
religioso nacional, no ano em
que se comemora o centenário
das aparições, numa acção que
contou com a parceria da Rede

Social de Mangualde. A comi-
tiva foi acompanhada pela ve-
readora Maria José Coelho.

A iniciativa pretende criar
oportunidades de lazer e de co-
nhecimento de pontos de inte-
resse histórico-cultural, pro-
movendo estimultantes mo-
mentos de socialização. 

Dinamizar o convívio entre
os cidadãos seniores e promo-
ver um envelhecimento ativo
e saudável da população, re-
forçando o convívio e os laços
sociais e potenciando as capa-
cidades funcionais, físicas e
cognitivas, são outros objecti-
vos do projecto. |

Iniciativa camarária escolheu Fátima como destino
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Fogos em Mangualde ameaçaram aldeias e mobilizaram centenas de meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/21813

 
Dois dos três incêndios que tiveram início em Mangualde no domingo continuavam ontem activos.
Segundo a página de iInternet da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), os fogos tiveram
início no domingo, entre as 15h52 e as 16h09, nas localidades de Póvoa de Cervães, Abrunhosa do
Mato e Abrunhosa-a-Velha.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a situação mais preocupante ao
final do dia de ontem verificava-se em Chãs de Tavares. "O fogo continua com uma frente muito
activa e a pôr em perigo partes residenciais. A situação é preocupante porque está a ir em direcção à
aldeia", disse ao Diário de Viseu João Azevedo.
 
Foto: Centro TV
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Chamas descontroladas ameaçam povoações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Guadiana Digital Online

URL:http://guadianadigital.com/chamas-descontroladas-ameacam-povoacoes/

 
Populações cercadas pelo fogo, casas ameaçadas, moradores retirados das aldeias, outros assistidos
por causa da inalação de fumos. Foram momentos de pânico e de pedidos desesperados de auxílio,
mas os meios de socorro não chegavam para tantas solicitações. Ontem de manhã, segundo a
Proteção Civil, os incêndios que lavram nos concelhos de Alijó e Mangualde estavam a evoluir
favoravelmente, mas ao início da tarde os reacendimentos, em zonas de difícil acesso, alteraram o
cenário e viveram-se momentos de verdadeiro terror. As chamas descontroladas que lavravam em
Mangualde avançaram para Gouveia.
 
O presidente da Câmara de Mangualde, José Azevedo, classificou o incêndio que alastrou a Gouveia de
"verdadeiro terrorismo".
 
Na aldeia de Abrunhosa-a-Velha, um morador teve de defender a casa e os animais sozinho até à
chegada dos bombeiros. "Nas duas últimas semanas, quiseram incendiar o concelho e finalmente
conseguiram", afirmou o edil de Mangualde, apontando para fogo posto na origem do incêndio.
 
Foi ao início da tarde que as chamas passaram o rio Mondego e avançaram desgovernadas para as
aldeias de Gouveia. Várias casas estiveram ameaçadas pela fúria do fogo e dezenas de pessoas
tiveram de receber assistência médica por causa da inalação de fumos, enquanto tentavam a todo o
custo travar as chamas e defender as casas e as propriedades.
 
Os incêndios em Mangualde e Alijó já lavram desde domingo.
 
Novecentos operacionais no combate aos fogos
 
Ontem os incêndios de Alijó, Mangualde e Gouveia mobilizaram 900 operacionais dos bombeiros,
Exército e GNR. A falta de acessos obrigou, em alguns casos, a usar 150 metros de mangueiras de
grande calibre para debitar um maior caudal de água.
 
"Intermitências" na rede SIRESP
 
A Proteção Civil garantiu ontem que as comunicações SIRESP no fogo de Alijó "nunca estiveram
comprometidas", avançando que algumas das "intermitências pontuais" registadas domingo são
comuns nos fogos de grande dimensão. Acionou uma estação móvel.
 
Quintais e casa devoluta atingidos em aldeia da Guarda
 
As chamas andaram ontem muito próximas da aldeia de Rochoso, Guarda, tendo queimado uma casa
devoluta e atingido quintais e terrenos cultivados. Dois meios aéreos foram mobilizados, bem como
230 bombeiros e 80 veículos de apoio terrestre.
 
PORMENORES
A25 cortada
Os incêndios obrigaram ao corte da A25, entre a freguesia de Chãs de Tavares, no concelho de
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Mangualde (distrito de Viseu) e Fornos de Algodres (Guarda). Circulação também foi cortada entre
Pinzio, no concelho de Pinhel, e Alto de Leomil (distrito da Guarda), nos dois sentidos.
 
Fogo assusta população
Em Oleiros, no distrito de Castelo Branco um grave incêndio assustou a população de Cavalinho. Ao
fecho desta edição, estavam no terreno 258 operacionais apoiados por 87 viaturas.
 
Bombeiros de prevenção
O incêndio de Alvites, em Mirandela apenas foi controlado pelos bombeiros na tarde de ontem. No
terreno ficaram de prevenção mais de uma centena de bombeiros para evitar reacendimentos.
 
Ventos dificultam
 
O aumento da intensidade do vento, com constantes rotações, alteraram as dinâmicas do fogo foram
os grandes responsáveis pelas várias reativações ao início da tarde nos concelhos de Mangualde e
Alijó.
 
Pedido de socorro
O presidente da Câmara de Alijó lançou ontem "um pedido de socorro para todo o país" para ver se
chega ajuda para o concelho que está a ser dizimado pelo fogo. Para isso declarou o Estado de
Emergência Municipal.
 
Aldeia cercada pelo fogo deixa moradores em pânico
 
Durante a tarde de ontem, os moradores da Aldeia de Santa Eugénia, em Alijó, viveram momentos de
verdadeiro terror. A localidade foi cercada pelo fogo e a população esteve isolada cerca de uma hora,
em que ninguém entrava ou saía da aldeia. Momentos antes, vários idosos foram retirados de uma
casa de acolhimento.
 
À hora de almoço, o incêndio que lavra desde as 01h55 de domingo tinha duas frentes ativas, mas em
poucos minutos já eram quatro as frentes. Uma delas avançou para Santa Eugénia e ameaçou as
casas. Sem bombeiros por perto, os moradores pegaram nas alfaias agrícolas e lutaram contra o fogo,
até à chegada de auxílio.
 
Cercados pelo fogo e pelo fumo, sem conseguir ver, nem respirar, os moradores foram assistidos
pelas equipas de socorro no local. Sem dar tréguas, o fogo voltou a causar pânico quando se
aproximou de um antigo matadouro junto à estrada que liga Santa Eugénia à localidade de Chã.
 
Para trás, o incêndio já deixou um rasto de destruição e dizimou olivais, pomares e vinhas, grande
motores da economia local. "Estamos a perder a riqueza do concelho, afirmou o presidente da Câmara
de Alijó, Carlos Magalhães.
 
"Tenho a vinha toda destruída, são muitos milhares de euros de prejuízo e não sei quem os irá
assumir agora, já que eu não posso, afirmou ao CM um morador. Entretanto, o autarca de Alijó
anunciou que vai declarar o estado de emergência municipal e queixa-se da falta de meios para o
combate ao incêndio.
 
http://www.cmjornal.pt/exclusivos/detalhe/chamas-descontroladas-ameacam-povoacoes
 
Powered by WPeMatico
 
2017-07-18 01:30:00+00:00
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Incêndio em Mangualde com 80% da área em rescaldo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c35086ff

 
Mangualde, Viseu, 18 jul (Lusa) - Cerca de 80% do território onde lavra um incêndio desde domingo,
no concelho de Mangualde, está em rescaldo, informou hoje o presidente da Câmara de Mangualde,
João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
"Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara, "está a ceder a meios",
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
 
"Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de
que as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se", descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento "a situação pode mudar".
 
Sobre a área afetada, o autarca de Mangualde estima que tenham ardido "mais de 3 mil hectares de
terreno".
 
"É uma situação muito complicada. Após o encerramento deste trágico incêndio vamos preparar uma
comissão de avaliação dos danos causados, para que as pessoas sejam permanentemente
acompanhadas e possam resolver algumas situações que estejam dentro do enquadramento legal,
através de janelas de oportunidade que, naturalmente, o Estado vai ter de criar", concluiu.
 
Tue, 18 Jul 2017 18:32:23 +0200
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Incêndios: Ativado Plano de Emergência Municipal em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=297c4fdc

 
O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16"
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos. Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
 
Mon, 17 Jul 2017 22:07:31 +0200
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Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde - Impala
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a677bd3c

 
Mangualde, Viseu, 18 jul (Lusa) - Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de
Mangualde, no distrito de Viseu, continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no
sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC
 
CMM/JEF // FV.
 
By Impala News / Lusa
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OPlano de Emergência Munici-
pal foi ativado ontem, pouco
depois das 20h00, no concelho

de Mangualde, onde lavravam dois
incêndios com grande intensidade,
disse à Lusa o presidente da Câ-
mara, João Azevedo.
De acordo com o autarca, a ativa-

ção do Plano de Emergência Muni-
cipal já tinha sido comunicada ao
secretário de Estado da Adminis-
tração Interna e à Autoridade Na-
cional de Proteção Civil (ANPC), ser-
vindo para “colocar todos os meios
disponíveis no teatro de operações”.

“Há quatro povoações em risco
no alto do concelho, mas a situação
está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar
agora pode ser diferente. São 50
quilómetros de fogo”, referiu, cerca
das 20h30.
Já o presidente da Câmara Muni-

cipal de Alijó, Carlos Magalhães,
afirmou que estava, também, a pre-
parar-se para declarar Estado de
Emergência Municipal, referindo
que o incêndio que lavra desde a
madrugada de domingo estava in-
controlado. JM

Fogo não deu tréguas no concelho de Mangualde e em Alijó

Planos de Emergência Municipal ativados
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Incêndios: Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo -- autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=86ddc272

 
18 Julho 2017 às 17:10
 
Cerca de 80% do território onde lavra um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde, está
em rescaldo, informou hoje o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
"Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara, "está a ceder a meios",
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
"Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de
que as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se", descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento "a situação pode mudar".
 
Sobre a área afetada, o autarca de Mangualde estima que tenham ardido "mais de 3 mil hectares de
terreno".
 
"É uma situação muito complicada. Após o encerramento deste trágico incêndio vamos preparar uma
comissão de avaliação dos danos causados, para que as pessoas sejam permanentemente
acompanhadas e possam resolver algumas situações que estejam dentro do enquadramento legal,
através de janelas de oportunidade que, naturalmente, o Estado vai ter de criar", concluiu.
 
18 julho 2017 às 17:10
 
Lusa
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Incêndios: Fogo de Mangualde mantém uma frente ativa - ANPC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=819ae48a

 
18 Julho 2017 às 19:58
 
O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde mantém, ao final da tarde de hoje,
uma frente ativa, combatida por perto de 400 bombeiros, informou fonte da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).
 
De acordo com a fonte, as chamas continuam a lavrar em Póvoa de Cervães, encontrando-se no
terreno, às 19:30, 395 operacionais, apoiados por 104 meios terrestres e dois meios aéreos.
 
Por volta das 17:00, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, informou que continuava
por controlar cerca de 20% do incêndio.
 
Sobre a área afetada, o autarca estimou que já tenham ardido "mais de 3 mil hectares de terreno".
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
 
18 julho 2017 às 19:58
 
Lusa
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Incêndios: Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ec3d8f2

 
18 Julho 2017 às 01:52
 
Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
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reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC
 
18 julho 2017 às 01:52
 
Lusa
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Incêndios 
no Norte 
e Centro Primeiro 

Plano 

"Relembro a exigência de apura-
mento total de factos e de responsa-
bilidades, e de reconstrução ime-
diata, em clima de trégua eleitoral 
local, aliás à medida da ilimitada 
generosidade do povo português" 

Marcelo Rebelo de Sousa 
Presidente da República 

Fase Charlie  Chamas intensificaram-se ao final do 
dia e os municípios de Alijó e Mangualde acionaram 
planos de emergência. Populações estão em pânia 
de perder tudo e os bombeiros cansados 

"C fogo 
chegou aqui 
num piscar 
de olhos" 

Tensão PSD e CDS acusam Executivo de incompetência. Continuidade das falhas 

Helena Teixeira da Silva 
helenasllva@jn.pt  

► O sistema de comunicação de 
emergência, que falhou há um 
mês na tragédia de Pedrógão 
Grande, voltou a falhar anteontem, 
em Alijo, distrito de Vila Real. Com  
várias aldeias evacuadas, o incên-
dio foi considerado, ao início da 
noite de ontem, "incontrolado". O 
presidente da Cámara decretou o 
estado de emergência municipal. 
O mesmo plano foi ativado em 
Mangualde, Viseu, onde quatro 
povoações foram ameaçadas. Cin-
quenta quilómetros de fogo, A25 
cortada. Na Guarda, as chamas en-
traram no concelho de Almeida e 
evoluíam em quatro frentes, on-
tem à noite. Ao todo, 36 fogos ati-
vos no país. 

Neste cenário de falta de res-
postas do Governo em plena fase 
Charlie. e como presidente da Re-
pública a lembrar que há "64 mor-
tos que nos interpelam, exigindo a 
verdade", a oposição aperta o cer-
co ao Governo e exige a saída da 
ministra da Administração Inter-
na, responsabilizando-a pelo fra-
casso do sistema SIRESP. 

O PSD anunciou que vai cha-
mar Constança Urbano de Sousa, 
"com caráter de urgência", ao Par-
lamento, para saber o que fez nos 
últimos 30 dias para solucionar o 
problema. O CDS insistiu que "en-
quanto a ministra lá continuar, não  

há autoridade nem medidas efica-
zes no terreno". O Bloco de Es-
querda, que até agora tentou pou-
par o Governo, também exigiu ex-
plicações. Os bioquistas querem 
saber o tipo de falhas, o tempo que 
duraram, as consequências que ti-
veram e as medidas que o Gover-
no irá tomar. 

O primeiro-ministro reagiu. 
prometendo "corrigir" as falhas -
"é inadmissível que não funcione", 
reconheceu António Costa -. mas 

PSD anunciou que 
vai chamar ministra 
ao Parlamento com 
"caráter de urgência" 

desvalorizando a insistência na de-
missão. "A oposição dedica-se ao 
que não tem relevância, em vez de 
se concentrar no essencial, que é 
resolver problemas." 

A líder do CDS-PP, Assunção 
Cristas, não desarma e defende 
que a continuidade do problema é 
a prova de que tinha razão quando 
pediu a demissão de Constança 
Urbano de Sousa. "O Governo é in-
competente e a ministra não é ca-
paz de evitar novas falhas no SI- 

RESP", diagnosticou. O social-de-
mocrata Carlos Abreu Amorim 
corrobora a crítica e diz que o país 
está perante uma situação de "in-
cúria, desleixo e irresponsabilida-
de". Tudo o que aconteceu em Pe-
drógão, "problemas, falhas e trapa-
lhadas, permanece exatamente no 
ponto em que estava", lastimou. 

António Costa, que ontem este-
ve em Faro a inaugurar o novo ter-
minal do aeroporto, rejeita que as 
anomalias do sistema - que recor-
dou ter 11 anos - tenham sido des-
cobertas agora. "Se é necessário 
corrigir, obrigaremos às correções 
de forma a que tudo funcione a 
tempo e horas", garantiu o chefe 
de Governo, mas colocando o ónus 
na empresa que gere a rede. "O 
Governo tem que obrigar quem 
explora essa rede a cumprir as suas 
obrigações em pleno.". 
. Na nota deixada no site da pre-

sidência, Marcelo Rebelo de Sousa 
também acentuou a exigência do 
"apuramento total de responsabi-
lidades" e da "reconstrução ime-
diata"das casas destruídas. Costa 
garantiu que "mais de cinco casas" 
já estão em construção". 

O ministro do Planeamento e In-
fraestruturas, Pedro Marques, que 
ontem visitou o local, confirmou as 
obras em curso e anunciou que o 
Governo já submeteu o pedido de 
ativação do Fundo Europeu de So-
lidariedade. O pedido refere prejuí-
zos de 496,8 milhões de euros. • 

no sistema de comunicações leva partidos a temer a fase crítica dos fogos 

Pressão sobre 
o Governo com 
descontrolo 
nos incêndios 
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ATUALIZADO AS 24 HORAS DE ONTEM 
Fogos mais significativos em CUM 

• Ativo 4)  Dominado 

Vila Real 
694 operacionais 
217  meios terrestres 

Guarda 
361 operacionais 
118 meios terrestres 

Oleiros / Castelo Branco 
346 operacionais 
114 meios terrestres 

Lemes 
90 operacionais 
25 meios terrestres 

TOTAL DE 
ocomNaas 

RURAIS 

80 
As temperaturas vão descer e atingi-
rão amanhã valores mais baixos. A 
maior descida, segundo o IPMA, será 
em Vila Real: descerá 12 graus. Porto, 
Braga e Viseu vão, inclusive, ter chu-
viscos. No Sul, a temperatura não pas-
sará dos 30. 

    

Fogo na Guarda avança 
em quatro frontes 

O incêndio que ontem à tarde co-
meçou no concelho da Guarda 
entrou no concelho de Almeida e 
tinha, à hora do fecho desta edi-
ção, quatro frentes que avança-
vam em direção a quatro fregue-
sias, disse à agência Lusa o presi-
dente da Câmara de Almeida. 4 

Jovem incendiário 
detido em Mirandela 

A PJ, com a colaboração da GNR 
de Mirandela, deteve um jovem, 
de 18 anos, suspeito de ter àtea-
do um incêndio florestal na loca-
lidade de Alvites. O incêndio de-
flagrou anteontem, pelas 12.45 
horas, e consumiu várias cente-
nas de hectares de floresta. 

Segurança Social 
preparava camas 

Uma vez que as chamas amea-
çavam, à noite, algumas aldeias, 
a Segurança Social de Vila Real 
teve de fazer um levantamento 
do número de camas disponíveis 
na região para poder receber as 
pessoas que tivessem de aban-
donar as suas casas. 

bombeiros 
combatiam, às 21 horas, 135 fogos 
florestais, em todo o país, com 826 
viaturas e 14 meios'aéreos. O distrito 
do Porto era o que tinha mais fogos 
ativos (16), mas era em Vila Real que 
combatiam mais homens: 669. 

   

1 ALUÓ 
"MAIS PARECIA 
UM VULCÃO" 
Ondina Sobrinho, 80 anos, era uma 
das caras do desalento da popula-
ção de Vila Chã, uma das muitas al-
deias afetadas pelo incêndio que 
lavrava ontem desde a madrugada 
de domingo em Alijó. "lá tinha ron-
dado no dia anterior, mas chegou 
às portas das casas num piscar de 
olhos", lamentava a mulher, a 
quem as chamas apanharam um 
terreno com castanheiros. Só não 
levaram a casa e o armazém com 
animais porque "os bombeiros ti-
veram mão no fogo". 

Viveram-se horas de aflição com 
as chamas a rondar Vila Chã e a as-
sustar a população de Santa Eugé-
nia, Chã, Franceies e Pegarinhos, de 
onde foram retiradas 16 crianças e 
idosos, por precaução. Apesar de a 
noite anterior ter ajudado a dominar 
três das cinco frentes ativas, houve 
um elevado número de reativações 
durante as horas de maior calor de  

ontem. Rosa Santos, de 43 anos, le-
vou pão, fiambre e "o que se arran-
jou" para os bombeiros que ficaram 
a proteger "o pouco que sobrou das 
300 toneladas de lenha" que tinha 
num lote da zona industrial, na Chã. 
"Estavam aqui sem comer desde on-
tem (domingo) e ajudaram-nos a 
evitar que fosse ainda pior", contou, 
ao IN. Mas o pior aconteceu. Sem sa-
ber como, o fogo levou-lhe "o traba-
lho de um ano ou dois". O marido, 
Pedro, conta que o fogo "mais pare-
cia um vulcão em erupção". Na al-
deia da Chã, arderam vários carros 
de uma oficina e de um empreiteiro. 

O presidente da Câmara de Ali-
jó, Carlos Magalhães, afirma que "é 
impossível contabilizar os prejuí-
zos", já que grande parte da área 
ardida é povoamento florestal. Por 
essa razão, foi A decretado o esta-
do de emergência municipal. "No 
fundo, é um pedido de socorro 
porque precisamos de toda a aju-
da possível", sublinhou o autarca, 
que ligou ao secretário de Estado 
da Administração Interna a pedir 
um reforço de meios. 

As chamas também chegaram a 
Porrais, Murça, mas o foco foi ex-
tinto. Em Candedo, cinco idosos 
foram para a Misericórdia de Mur-
ça, por problemas respiratórios. No 
terreno, estiveram 600 operacio-
nais, sete pelotões do Exército, 150 
viaturas e máquinas de arrasto. 
Ontem à noite, estava ativa uma 
frente que ardia em direção a Vilar 
de Maçada. O ponto mais preocu-
pante era a aldeia de Franzinhal, de 
onde foram retiradas cinco pes-
soas, um camião dos bombeiros de 
Alijó ficou parcialmente destruído 
e um homem ficou com queima-
duras ligeiras. 

2 OLEIROS 
CHAMAS ÀS 
PORTAS DA VILA 
Durante toda a tarde de ontem, as 
chamas percorreram cerca de seis 
quilómetros de floresta em Olei-
ros, que não sabia o que era um in-
cêndio há 14 anos, quando foi qua-
se toda dizimada. O fogo teve início  

em Mosteiro e, pelo caminho, obri-
gou à evacuação de pequenos lu-
gares. Cinco pessoas foram realo-
jadas, por prevenção, numa resi-
dencial estudantil. Ao início da noi-
te, as chamas dirigiam-se perigo-
samente para a vila de Oleiros, 
pelo lado norte onde, apesar de es-
tar a cerca de três quilómetros, à 
hora de fecho desta edição, a po-
pulação se mantinha aparente-
mente calma. O IP8 foi também 
cortado por causa das labaredas. 

3 MANGUALDE 
CANSAÇO QUEIMA 
FORÇA A BOMBEIRO 
O incêndio que deflagrou anteon-
tem em Póvoa de Cervães, Man-
gualde, ficou ontem descontrolado 
ao final do dia e passou para as lo-
calidades de Torres de Tavares, já 
no distrito da Guarda. Isto, depois 
de os bombeiros terem tentado 
apagar as chamas que se dirigiam 
em direção ao rio Mondego, numa 
zona de difíceis acessos. A noite, o  

presidente da Câmara de Man-
gualde declarou o estado de 
emergência municipal, depois dè 
as labaredas terem atingido arru-
mos de alfaias e animais. A A25 foi 
cortada cerca das 19.53 horas, em 
Chás de Tavares, entre Mangualde 
e Algodres e a localidade de Pínzio 
(Pinhel), e Alto de Leomil (Guar-
da), nos dois sentidos. 

Joana Mariana, voluntária da 
corporação de Moimeiita da Bei-
ra, acusava o cansaço. "Andámos 
a combater as chamas durante 
toda a noite. É uma zona onde ti-
vemos de andar apeados", subli-
nhou. 

Os voluntários tiveram de per-
correr cerca de um quilómetro a 
pé, por uma encosta onde os car-
ros não passam. De manhã, os 
bombeiros julgaram ter o fogo 
controlado, com a ajuda de meios 
aéreos, mas depois das duas da 
tarde, o vento provocou reacendi-
mentos e empurrou as chamas 
para o outro lado do rio. 
CÉLIA DOMINGUES, SANDRA BORGES, 

SANDRA FERREIRA E CISCAR QUEIRÓS 
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1* 

Primeiro 
Plano 
Incêndios no 
Norte e Centro 

"O pedido 
foi feito hoje 
[ontem] à tarde, 
por via 
eletrónica" 
Pedro Marques 
Mihistro Plan. e Infraestruturas  

ATIVADO FUNDO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE PARA PEDRÓGÃO GRANDE O 
Governo submeteu ontem à Comissão Europeia o pedido de ativação do 
Fundo Europeu de Solidariedade na sequência dos incêndios que atingiram 
a Região Centro em junho. Segundo fonte do gabinete do ministro do 
Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, o pedido foi feito ontem 
à tarde. A solicitação refere que os prejuízos ascendem a 496,8 milhões de 
euros -193,3 milhões referem-se a prejuízos diretos e os restantes 303,5 
milhões a medidas de prevenção e relançamento da economia Os fogos 
terão afetado aproximadamente 500 habitações, 169 de primeira habitação, 
205 de segunda e 117 já devolutas. Quase 50 empresas foram também 
afetadas, assim como os empregos de 372 pessoas. 

Comunicações Deficiências só deverão ser corrigidas após fase crítica dos fogos 

Mudanças no SIRESP 
só depois de setembro 
Carlos Varela 
carlos.vareIa@jn.pt  

► As mudanças no SIRESP para 
'melhorar o serviço em situações 
de emergência só deverão ocorrer 
após a fase crítica dos fogos, apu-
rou o IN. É que o estudo que pode-
rá caracterizar e explicar as fragi-
lidades gerais só deverá estar con-
cluído em finais de setembro, 
quando, segundo o calendário ofi-
cial, se entra na fase mais calma 
dos incêndios (fim da fase Charlie 
e o início da fase Delta). 

O SIRESP voltou a falhar, mais 
uma vez, no incêndio de Alijo, tal 
como já tinha falhado em Pe-
drógão. O primeiro-ministro, An-
tónio Costa - que classificou de 
"inadmissíveis" as fragilidades no 
sistema de comunicações - apon-
tou várias soluções técnicas, como 
o recurso a redes hertzianas e a 
instalação de calhas nas estradas 
para reduzir a falta de segurança 
face aos incêndios. 

A Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil (ANPC) garantiu, em 
declarações ao IN, terem sido "fa-
lhas pontuais", mas admitiu que a  

situação só normalizou após a 
chegada da estação móvel que se 
encontrava a mais de 150 quiló-
metros e duas horas de caminho, 
no Porto, permitindo colmatar as 
falhas através da ligação por saté-
lite. A ANPC sustentou, no entan-
to, que havia "redundâncias", ou 
seja, o recurso à ROB (Rede Ope- 

processó 
Costa assina contrato 
• O contrato final para a opera-
ção do SIRESP foi assinado em 
julho de 2006, com António 
Costa como ministro da Admi-
nistração Interna. 

Primeira falha em 2008 
• As primeiras falhas ocorrem 
num exercício em 2008, em 
Santarém, reportadas pelo en-
tão comandante da Proteção 
Civil, Gil Martins. Em agosto de 
2013, novas falhas num exercí-
cio em Lisboa reportado pela 
Proteção Civil da edilidade. Em 
2014, num temporal em Sintra, 
houve mais falhas reportadas. 

racional dos Bombeiros), para es- 
tabelecer as comunicações. 

No entanto, a ANPC admitiu que 
o ROB não é extensível à GNR, um 
dos elementos mais ativos na Pro-
teção Civil e que apenas dispõe do 
SIRESP para comunicações. Por 
essa razão, até à chegada da esta-
ção móvel, teria sido muito difícil 
atualizar a GNR sobre a progressão 
do fogo ou implementar medidas 
como o corte de estradas (recorde-
se que na EN236-1, em Pedrógão, 
morreram 47 pessoas), criar perí-
metros de segurança ou socorrer 
populações. 

Questionada pelo IN, a ANPC 
respondeu que está a ser feito um 
relatório para o Ministério da Ad-
ministração Interna sobre a situa-
ção vivida em Alijó. Medidas mais 
concretas sobre o SIRESP estão 
dependentes, porém, do estudo 
que o MAl encomendou ao Insti-
tuto de Telecomunicações. A pri-
meira parte do estudo é só sobre 
as falhas em Pedrógão e estará 
concluído na "primeira semana de 
agosto". A última parte, "mais 
alargada, é para estar pronta no fi-
nal de setembro". • 

solidariedade 
"Bombeiro Amigo", a iniciativa 
solidária do Jornal de Notícias, em 
parceria-com a Prio, a Mitsubishi e a 
Unicer, levou ajuda aos bombeiros 
que combatiam as chamas em Alijó e Mangualde. 
Foram distribuídas, no teatro de operações, garrafas 
de água pelos homens e mulheres das mais diversas 
corporações em ação no terreno. 

Ajuda Água distribuída a bombeiros no terreno 
Equipa do projeto "Bombeiro Amigo", iniciativa solidária do IN até 

ao final de agosto, entrega garrafas de água aos soldados da paz que 
combatiam as chamas em Póvoa de Cervães, em Mangualde. Um ges-
to que mereceu o agradecimento de quem tanto merece. S.F. 

Auxílio Apoio às populações afetadas em Vila Chã 
o O "Bombeiro Amigo" passou, ontem, pelas aldeias afetadas pelo in-
cêndio de Alijo. E aproveitou os escassos momentos de descanso dos 
soldados da paz para lhes levar apoio. Também as populações rece-
beram água, neste caso, em Vila Chã. SAL 

;
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Forte incêndio assola a região de Vila Cova de Tavares e próximo dos concelhos de Fornos e Penalva
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Julho de 2017
 
2,295 Views
 
Se na noite de ontem, ainda estava na zona de Abrunhosa a Velha, durante a tarde , desta segunda -
feira, o incêndio voltou a ganhar grandes contornos e alargou uma frente devastadora.
 
Uma tarefa super complicada para os Bombeiros que vão lutando no teatro de operações, nesta altura,
é a localidade de Vila Cova de Tavares que está mais em perigo, dado que, horas difíceis, passaram as
gentes de Chãs de Tavares e Torre de Tavares, o que levou o Município de Mangualde a ativar o Plano
de Emergência Municipal.
 
Nesta hora complicada toda a ajuda é importante, quer aos bombeiros ou mesmo às populações
destas localidades.
 
Para além, desta frente, na zona abaixo, já na direção do concelho de Gouveia, o incêndio também
tem uma frente ativa, em Gouveia Gare e nas portas de Ribamondego.
 
Ao longo do dia foram muitas as estradas cortadas, devido ao perigo das chamas poderem fazer
estragos maiores.
 
17 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Central de biomassa vai nascer em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Julho de 2017
 
10 Views
 
Investimento global de 54 milhões de euros
 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, numa visita do secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
"UM PROJETO JÁ A ANDAR E NÃO ALGO VIRTUAL" - JOÃO AZEVEDO
 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um investimento real que
visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e
autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos
florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial para o
concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante", uma
vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os
recursos". Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio".
 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro beneficio da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
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Por:Mun.Mangualde
 
18 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Seniores mangualdenses visitaram o Santuário de Fátima
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Julho de 2017
 
76 Views
 
Entre os dias 26 de junho e 14 de julho, os seniores residentes no concelho de Mangualde, com idade
igual ou superior a 65 anos, viajaram até ao Santuário de Fátima no âmbito da iniciativa "Andanças
Seniores". A ação, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a Rede Social de
Mangualde, foi acompanhada pela Vereadora Maria José Coelho.
 
Este ano, os participantes rumaram até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima num clima de boa
disposição e alegria. No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local
escolhido para as habituais viagens do projeto 'Andanças Seniores'. A contínua adesão a esta iniciativa
mostra que os seniores do concelho continuam a responder afirmativamente e com entusiasmo à
iniciativa proposta pelo executivo municipal. O projeto 'Andanças Seniores', que se tem vindo a repetir
há vários anos, tem como objetivo dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho,
assim como promover um envelhecimento ativo e saudável da população.
 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
Por:Mun.Mangualde
 
18 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Atividades lúdicas e pedagógicas este verão em Mangualde
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Com as férias de verão, vêm também os tempos livres. Por isso, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde, propõe atividades lúdicas e pedagógicas para grupos de crianças e jovens.
Aproveitar os serviços que a Biblioteca tem para proporcionar e fomentar o gosto pela leitura é o
principal objetivo.
 
A primeira visita aconteceu no dia 11 de julho, e permitiu envolver os nossos jovens nas atividades da
própria biblioteca. O desafio lançado ao grupo de mais de duas dezenas de crianças e jovens do
Centro Paroquial de Cunha Baixa foi, para além da leitura, realizaram um atelier de motivos
decorativos para exposição no evento "Em Quarto Crescente".
 
No dia 12 recebemos a Obra Social Beatriz Pais Raúl Saraiva sob o mote: "Em férias: Leitura no jardim
da biblioteca". Este grupo de crianças e jovens dedicou-se plenamente à leitura. Na sala de leitura Ana
de Castro Osória, com bibliografia apropriada às suas idades, as crianças escolheram os livros que
mais desejavam ler e aproveitaram o jardim para a sua leitura. Muitas crianças requisitaram livros
para levar para casa e outras manifestaram muito interesse em fazerem a sua inscrição como leitoras
para poderem usufruir do empréstimo domiciliário desta biblioteca.
 
17 de Julho de 2017
 
Redacção
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Cerca de 80% do território onde lavra um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde, está
em rescaldo, informou hoje o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
"Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara, "está a ceder a meios",
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
 
"Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de
que as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se", descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento "a situação pode mudar".
 
Sobre a área afetada, o autarca de Mangualde estima que tenham ardido "mais de 3 mil hectares de
terreno".
 
"É uma situação muito complicada. Após o encerramento deste trágico incêndio vamos preparar uma
comissão de avaliação dos danos causados, para que as pessoas sejam permanentemente
acompanhadas e possam resolver algumas situações que estejam dentro do enquadramento legal,
através de janelas de oportunidade que, naturalmente, o Estado vai ter de criar", concluiu.
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O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde mantém, ao final da tarde de hoje,
uma frente ativa, combatida por perto de 400 bombeiros, informou fonte da Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC).
 
De acordo com a fonte, as chamas continuam a lavrar em Póvoa de Cervães, encontrando-se no
terreno, às 19:30, 395 operacionais, apoiados por 104 meios terrestres e dois meios aéreos.
 
Por volta das 17:00, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, informou que continuava
por controlar cerca de 20% do incêndio.
 
Sobre a área afetada, o autarca estimou que já tenham ardido "mais de 3 mil hectares de terreno".
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Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC
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Mangualde. Chamas estão com evolução favorável
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Dois dos três incêndios que deflagraram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade. Permanece ativa uma frente de "difícil acesso".
 
O incêndio que lavra desde domingo no concelho de Mangualde está a registar nesta tarde de terça-
feira uma evolução favorável e está "de alguma forma a ceder aos meios", informou fonte da
Autoridade Nacional de Proteção Civil. Apesar da evolução desde o período da manhã, o fogo "não está
ainda dominado e completamente estabilizado".
 
Temos ainda algumas reativações pontuais, alguns pontos quentes para onde estamos a projetar
meios para tentar garantir que não cresçam", descreveu, perto das 13h00.
 
No terreno encontravam-se, às 12h40, 487 operacionais, apoiados por 144 meios terrestres e cinco
meios aéreos, além de três máquinas de rasto. "Temos o teatro de operações devidamente
organizado, com situações em vigilâncias e outros setores com pontos quentes, que é onde os meios
estão a fazer mais trabalho. Estamos convencidos de que os meios e a estratégia no terreno são os
mais adequados", concluiu.
 
De acordo com o Comandante Distrital de Operações de Socorro (Codis) de Aveiro, António Ribeiro, o
arrefecimento noturno e a humidade revelaram-se favoráveis na resolução da maior parte das frentes.
"Agora estamos com trabalho de consolidação e rescaldo, de muita atenção para, com o aumento do
calor durante o dia, não sermos surpreendidos com reativações que sejam muito fortes", acrescentou.
 
António Ribeiro disse ainda que este incêndio não registou qualquer ferido de que tenha
conhecimento. "Ainda não temos ideia da área que ardeu, mas foi uma área grande", concluiu.
 
Esta terça-feira, o presidente da junta da União das Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino,
revelou que as chamas consumiram mais de 50% da área da União das Freguesias de Tavares. De
acordo com o presidente, a aldeia de Vila Cova de Tavares foi a mais fustigada.
 
Penso que ardeu 50 a 60% da área da freguesia. Infelizmente temos muito prejuízo na freguesia",
apontou, sem saber ainda quantificar.
 
É exatamente em Vila Cova de Tavares que continua ativa uma frente de fogo, que levou a GNR a
cortar um pequeno troço da Estrada Nacional 16 para que "os bombeiros realizassem um exercício" de
contenção de fogo. O presidente da junta da União das Freguesias de Tavares, que se encontra no
local, explicou que esta é uma freguesia rural e onde muitas pessoas se dedicam à criação de gado e
produção de leite.
 
"Para além da floresta que ardeu, casas e automóveis escaparam. Há é animais que vão ficar sem o
seu pasto e muitas pessoas dependem disso", referiu.
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João Azevedo lamentou os "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as
famílias", referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
*artigo atualizado às 13h45 com novas informações
 
Agência Lusa
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O Plano de Emergência Municipal foi ativado hoje às 20:15 no concelho de Mangualde, onde lavram
dois incêndios com grande intensidade, disse à Lusa o presidente da Câmara, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ativação do Plano de Emergência Municipal já foi comunicada ao
secretário de Estado da Administração Interna e à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC),
servindo para "colocar todos os meios disponíveis no teatro de operações".
 
"Há quatro povoações em risco no alto do concelho, mas a situação está tão instável que daqui a 15
minutos o que estou a comunicar agora pode ser diferente. São 50 quilómetros de fogo", referiu, cerca
das 20:30.
 
De acordo com fonte da Câmara de Mangualde, a circulação automóvel foi cortada nos dois sentidos
da A25, entre Mangualde e Fornos de Algodres.
 
"Para já, a alternativa é a Estrada Nacional 16", informou.
 
Dois incêndios lavram com intensidade no concelho de Mangualde, após terem deflagrado em
Abrunhosa-a-Velha e Póvoa de Cervães.
 
O fogo em Abrunhosa-a-Velha reacendeu-se ao final da tarde, estando às 20:30 a ser combatido por
165 operacionais, apoiados por 50 meios terrestres e um meio aéreo, conforme informa a página da
Proteção Civil.
 
No incêndio em Póvoa de Cervães encontram-se no teatro de operações 241 operacionais, apoiados
por 72 meios terrestres e seis meios aéreos.
 
Estes incêndios deflagraram no domingo cerca das 16:00.
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Mangualde, Viseu, 18 jul (Lusa) -- Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de
Mangualde, no distrito de Viseu, continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no
sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC
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Maria Helena afl igia-se. Irene 

Ribeiro já só se ria — o susto tinha 

passado. Sónia Quintas estava 

demasiado ocupada para parar 

e pensar no que sentia, depois 

de uma noite sem dormir, a 

tentar acudir a quem precisava 

de ajuda no incêndio de Alijó. Ou 

incêndios, porque é difícil falar 

num só fogo quando se fala do 

que ontem aconteceu naquele 

concelho do Alto Douro. O calor e 

o vento levaram a reacendimentos 

brutais, que transformaram uma 

manhã de aparente acalmia numa 

tarde de inferno. Exactamente um 

mês depois do início do grande 

incêndio de Pedrógão Grande, 

que matou 64 pessoas, foi a vez 

das aldeias de Alijó temerem o 

pior. Não houve vítimas, mas o 

presidente da câmara activou o 

estado de emergência municipal. 

O mesmo aconteceu em 

Mangualde.

Ao início da tarde, Carlos 

Magalhães, presidente da Câmara 

de Alijó, dizia ao PÚBLICO 

que o rumo do incêndio era 

“imprevisível”. O vento tinha 

mudado de direcção e ganhara 

uma força que não se vira durante 

a manhã, a temperatura subia. 

Entre as manchas de terra e 

árvores queimadas, o que tinha 

sobrevivido à primeira vaga do 

fogo que começou na madrugada 

de domingo não escapou à tarde 

de ontem. Reacendimentos que 

pareciam fogachos cresceram 

repentinamente. As chamas 

galgaram o mato, agigantaram-se 

ao alimentarem-se das árvores 

que encontravam pelo caminho, 

chegavam-se às casas, assustando 

os moradores.

Foi assim em Santa Eugénia, 

pela hora do almoço, onde Maria 

Helena, de 53 anos, na companhia 

de outras mulheres, gritava e 

tentava travar as chamas que se 

aproximavam da aldeia. A casa 

dela estava no outro extremo do 

aglomerado, longe do perigo, mas 

ali estava a do primo. “Estava com 

medo que o fogo aqui chegasse e 

ele aqui está”, contava, enquanto 

os primeiros aviões começavam 

a despejar água sobre o pinhal, 

depois de os moradores se 

desesperarem com a espera por 

auxílio.

Salvou-se a aldeia
As árvores não se salvaram, mas a 

aldeia sim. O mesmo aconteceu à 

casa de Irene Ribeiro, de 61 anos, 

em Casas da Serra. Aí, o fogo 

chegou ainda na tarde de domingo. 

Ela despachou a família e fi cou 

para tentar salvar a moradia, mas 

o fumo era muito, pensou que 

não ia vencer a luta. “Lembrei-

me daquela aldeia em Pedrógão 

Grande [Nodeirinho] onde as 

pessoas se salvaram dentro de um 

tanque. Pensei em fazer o mesmo, 

mas o tanque tinha pouca água, 

enfi ei-me numa mina”, disse. Foi lá 

que fi cou, depois de já ter perdido 

os chinelos, até ouvir vozes e ser 

resgatada pelos bombeiros, que a 

obrigaram a seguir para Alijó.

Agora, ri-se. “Descalça, toda 

arranhada, molhada até aos joelhos 

e com a camisola encharcada, 

porque ao telefone me disseram 

para a molhar e pôr à volta da 

boca. E olhe que passei a respirar 

bem melhor”, diz, já em sossego, 

porque o que havia para arder ali 

já ardeu e não havia risco de as 

chamas voltarem tão cedo.

Em Chã, Paulo Gil, de 33 anos, 

segura pela rédea o pequeno pónei 

que levou com ele quando o fogo 

se aproximou de casa, no domingo. 

Lá atrás, ardeu tudo: árvores, 

contentores onde guardava lenha e 

outros bens, um camião, um carro, 

um contentor do outro lado da 

estrada, mobilado e pronto para 

receber quem o visitasse. Também 

Colunas de fumo transformavam-se em 
chamas que se aproximaram de várias 
casas. Algumas pessoas foram retiradas 
temporariamente. O plano de emergência 
foi activado em Alijó e em Mangualde

Reacendimentos brutais fi zeram 
da tarde de Alijó um inferno

Reportagem
Patrícia Carvalho Texto
Adriano Miranda Fotografia

ele, a mulher e a fi lha Iara, de 

dois anos, tiveram que sair, mas, 

tal como Irene, todos puderam 

regressar de madrugada.

Por essa altura, Sónia Quintas, 

presidente da União de Freguesias 

de Carlão e Amieiro, andava de 

casa em casa, de terreno em 

terreno, a dar uma ajuda a quem 

precisava. Ao fi nal da manhã de 

ontem, continuava na mesma, 

a acartar baldes de água com 

alguns vizinhos para evitar que as 

chamas que consumiam o mato 

seco e rasteiro em torno de uma 

casa chegassem à habitação. “Foi 

uma noite de grande sobressalto. 

Agora, vinha do incêndio lá em 

cima e vi isto. Estou sem dormir, 

mas é preciso ajudar...”, diz.

O incêndio lá em cima passou 

a ser o incêndio do lado direito e 

do esquerdo, à frente e atrás, de 

Santa Eugénia, Vila Chã, Carlão ou 

Burneira. Os aviões e helicópteros 

passavam de uns para os outros. 

Os carros de bombeiros ora se 

amontoavam, parados, nuns 

momentos de descanso, ora 

apareciam, em grupo, onde 

havia mais chamas a alaranjar 

o ar. Tinham nomes de todo o 

país: Caminha, Vila Real, Oeiras, 

Montijo, Barreiro, Mondim de 

Basto, Estoril... Uma bombeira de 

Carnaxide, que às 11h dizia que 

não tinha tido ainda trabalho na 

ambulância, já estava às 13h30 

a acalmar duas idosas de Santa 

Eugénia. Às 16h, ela e o colega 

atravessavam a ambulância numa 

das rotundas de acesso àquela 

aldeia, porque as chamas, que 

minutos antes não se viam ali, 

estavam, de repente, enormes, 

e era preciso cortar o acesso (foi 

só mais um corte, dos muitos que 

ocorreram ao longo do dia). Várias 

pessoas foram, temporariamente, 

retiradas de casa.

Às 19h30, Patrícia Garcia, 

adjunta do comando nacional da 

Autoridade Nacional de Protecção 

Civil, fazia o balanço mais recente 

do dia. Em Alijó, estavam 584 

operacionais, 160 veículos e oito 

meios aéreos. Em Mangualde, dois 

focos de incêndio (o de Abrunhosa-

a-Velha reactivara-se durante a 

tarde) mantinham no terreno 400 

operacionais, 130 viaturas e cinco 

meios aéreos, levando o presidente 

da câmara local, João Azevedo, 

a activar o plano de emergência 

municipal pelas 20h15. Na Guarda, 

o fogo da Rochoso queimara uma 

casa de segunda habitação e três 

habitações devolutas. E em Oleiros, 

a preocupação crescia, com o fogo 

que começara pelas 16h e precisava 

já do trabalho de 225 homens, 

auxiliados por 70 viaturas e quatro 

meios aéreos.

Em Alijó, a noite prometia não 

ser, outra vez, de sossego.
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Desta vez, o Governo não vai poder 

desvalorizar o incêndio de Alijó 

com a mesma negligência com que 

menorizou o assalto em Tancos. 

O pinhal que este fi m-de-semana 

foi destruído no planalto do meu 

concelho era feito de árvores 

antigas, grandes, de enorme 

valor económico e ecológico. Era 

o pulmão verde da região, onde 

passei muitas tardes de Outono 

a apanhar cogumelos silvestres 

caminhando sobre uma manta 

húmida e fofa de musgos, onde 

as giestas e os tojos tinham por 

vezes difi culdade em sobreviver na 

penumbra permanente das copas 

frondosas.

Em Alijó, felizmente, não 

morreram pessoas. Mas o que 

aconteceu foi mau de mais para 

que o Governo continue a disparar 

para o lado. O que aconteceu no 

último mês em Pedrógão e em 

Alijó é mais do que sufi ciente para 

nos darmos conta de que, sem um 

plano de emergência que já devia 

estar no terreno, este ano vai ser 

devastador para a nossa fl oresta.

O início do incêndio, por 

volta das 2h da madrugada, é 

prova de que a sua origem tem 

mão criminosa. Nada que não 

soubéssemos: em Agosto de 2015, 

um terço dos fogos de Agosto 

começaram precisamente na 

hora mais fresca e calcula-se que 

um quarto das ocorrências tenha 

origem em actos criminosos. 

O que diferencia a tragédia de 

Alijó, como a de Pedrógão, não é, 

pois, a origem do fogo, mas a sua 

velocidade e ferocidade. O que 

torna a história de Alijó num caso 

ainda mais absurdo e inaceitável 

é que, sem ser necessário 

recorrer a comissões de inquérito 

independentes, podemos desde 

já suspeitar que as operações de 

combate foram marcadas pelo 

desnorte, pela incompetência e, 

uma vez mais, pela falha criminosa 

desse sistema delinquente 

chamado SIRESP.

Quando um incêndio é dado 

como controlado e passado muito 

pouco tempo irrompe com uma 

velocidade maior, é porque houve 

descuido no rescaldo — ou um erro 

de avaliação que tende a reduzir 

o nível de alerta das equipas de 

bombeiros; quando um incêndio 

galga uma via rápida com mais 

de dez metros de largura e se 

instala no outro lado, é porque 

quem comandava as operações 

foi incapaz de perceber que era 

nesse ponto, quando o fogo tendia 

a abrandar, que tinha de ser 

combatido. Quando comandantes 

da Protecção Civil não conhecem 

a orografi a do terreno, os acessos, 

as localidades, a tipologia das 

fl orestas e dos matos, torna-se 

tudo mais difícil. Os relatos da 

descoordenação, do caos, das 

falhas durante o fi m-de-semana 

são a prova de que o sistema não 

funciona.

E não funciona também 

porque, quando pela frente há 

paredes de fogo com dezenas 

de metros de altura a avançar a 

grande velocidade, os bombeiros 

e os comandantes pouco ou nada 

podem fazer. É aí que entra o 

Governo — ou melhor, em que o 

Governo se demite. Logo na manhã 

de Pedrógão, perante os relatos da 

proporção catastrófi ca das chamas, 

escrevemos que, para defrontar 

o perigo actual para uma fl oresta 

seca, fragilizada e desordenada, 

o país “precisa de uma energia, 

de uma determinação e de um 

conjunto de meios para debelar o 

problema que parecem estar para 

lá das nossas capacidades actuais”. 

Mas o pior seria cruzar os braços e 

achar que o nosso mais importante 

recurso natural renovável estava 

condenado. O que se verifi cou 

nesse incêndio, ainda antes da 

fase normal dos fogos, exigia, por 

parte do Governo, um plano de 

emergência que continua sem ver a 

luz do dia.

Depois de quatro anos de seca, 

com previsões meteorológicas 

cruéis para o estado da fl oresta, 

o que o Governo deveria ter feito 

era, ao menos, identifi car as 15 

ou 20 zonas de maior risco no 

país, criar legislação de excepção 

para intervir na limpeza das 

matas privadas (bastava criar 

alguns corta-fogos), mobilizar 

a engenharia militar, obrigar 

todas as câmaras a cumprir 

a lei de protecção das zonas 

residenciais e libertar recursos 

extraordinários do orçamento para 

acudir à calamidade — dizem os 

especialistas que com 50 milhões 

de euros muito poderia ser feito. 

O que era preciso era capacidade 

para perceber a situação de 

emergência e de excepção em que 

vivemos, criar uma estrutura leve e 

descentralizada e ir para o terreno.

O Governo preferiu defender-

se dos ataques da oposição, a 

oposição preferiu deleitar-se com 

a afl ição do Governo e a sociedade 

entreteve-se com a comoção 

sentida pelas vítimas de Pedrógão 

ou num jogo de passa-culpas 

que teve como momento mais 

lamentável a eleição do eucalipto 

como o bode expiatório de todos 

os males. Perdemos um mês e 

agora talvez seja tarde de mais para 

arrancar.

Agora, com o fogo de Alijó a 

mostrar que Pedrógão pode ser 

a regra e não uma excepção, 

resta cruzar os dedos, esperar 

pela clemência do clima e rezar 

para que uma catástrofe como 

a de 2003 não se repita. Porque 

se o pior acontecer, peçam-

se explicações aos bombeiros 

e à ministra; mas aponte-se 

essencialmente o dedo a um 

Governo incapaz de perceber 

a gravidade da situação e de 

preparar o país para a enfrentar.

Um Governo a leste da ameaça 
que paira sobre o país

Opinião
Manuel Carvalho

mcarvalho@publico.pt
patricia.carvalho@publico.pt
adriano.miranda@publico.pt

Carlos Magalhães activou o 

plano de emergência municipal 

às 21h15, e ao PÚBLICO explicou 

que esta acção “abre algumas 

oportunidades de agir de forma 

diferente, responsabilizando 

também todos os intervenientes”. 

O autarca disse esperar recolher 

meios fi nanceiros “para apoiar 

os bombeiros, com combustível 

e alimentação” ainda durante o 

combate às chamas, que à hora de 

fecho desta edição pareciam longe 

de terminar. Além disso, disse, é 

preciso tratar do dia seguinte ao 

do fi m do incêndio. “O dia a seguir 

é que vai ser mais preocupante. 

Recebi muitos telefonemas da 

tutela de solidariedade, mas isso 

não chega. Temos que passar 

à prática, e isso signifi ca apoio 

fi nanceiro”, disse.

Temos de ter uma rede 
[SIRESP] que funcione 
em todas as circunstâncias 
– é inadmissível que 
não funcione
António Costa
Primeiro-ministro

O primeiro-ministro voltou 
ontem a recordar que 
“há lições muito claras” a 
retirar do  que se passou 

em Pedrógão Grande. “Temos 
de ter uma rede que funcione 
em todas as circunstâncias 
— é inadmissível que não 
funcione, em particular as 
redes de comunicações de 
emergência”, enfatizou.  O 
Sistema Integrado de Redes 
de Emergência e Segurança 
de Portugal (SIRESP) voltou a 
falhar em Alijó.  A Protecção 
Civil admitiu “falhas pontuais” 
na rede devido a sobrecargas. 
Mas garantiu que a rede 
dos bombeiros funcionou 
sempre. Esta não permite, 
porém, que todas as forças 
falem no mesmo canal. 
Questionado pelo PÚBLICO 
acerca das falhas, o Ministério 
da Administração Interna 
disse que “não se pronunciará 
sobre o desempenho” do 
Rede SIRESP antes de ter” as 
“conclusões dos relatórios 
solicitados”. Mas quanto a Alijó, 
a Protecção Civil “já tornou 
pública uma nota onde recusa 
que o SIRESP tenha falhado”, 
acrescentou. O ministério só 
se pronunciará quando tiver 
a “auditoria à Secretaria-geral 
da Administração Interna” 
e o estudo de avaliação, 
solicitado ao Instituto de 
Telecomunicações”.  

O PSD decidiu ontem que 
irá chamar a ministra para ser 
ouvida no Parlamento. Quer 
“saber exactamente” o que 
fez o Governo desde então 
para solucionar as falhas 
do SIRESP. Ao PÚBLICO, o 
ministério disse ter tomado 
várias medidas, entre elas 
o “reforço de cobertura 
na estação de Fátima” e a 
aquisição e instalação das 
antenas” de satélite “nas 
duas estações móveis”, além 
da colocação de três novas 
estações: Entroncamento, Vila 
Nova Poiares e Torre de Dona 
Chama”. I.R., P.S.D. e M.L.

António Costa exige 
SIRESP a funcionar
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Obras em Lisboa: Justiça investiga 
três decisões da câmara
Ministério Público examina decisões urbanísticas da câmara sobre três obras viabilizadas 
por Manuel Salgado e procura indícios criminais na Associação de Turismo de Lisboa Local, 14/15

Três projectos de lei vão ao 
Parlamento para obrigar PS 
a decidir p2 a 4

Sociedades credoras lutam 
para impedir entrega de 450 
milhões ao Estado p17

Oposição canta vitória com 
eleição simulada e volta a 
atacar Nicolás Maduro p20

Outra vez a 
guerra entre 
engenheiros 
e arquitectos

Credores do 
BPP ameaçam 
as metas 
orçamentais

Venezuela vai 
ter greve geral 
que promete 
encher as ruas

Incêndios
A tarde de Alijó foi um inferno

Manuel Carvalho: um Governo 
a leste da ameaça que 
paira sobre o país 
p10/11

Na estrada
De Lisboa 
ao Porto 
ao lado de 
Salvador 
Sobral 
Cultura, 28

Cinema 
Os filmes de vida e de 
morte de George Romero, 
o mestre dos mortos-vivos
Cultura, 26/27

Efeméride 
O que tem Jane Austen 
para continuar a seduzir 
o mundo 200 anos depois?
Cultura, 30/31
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Winnie the Pooh 
O famoso urso 
amarelo foi banido 
da Internet chinesa 
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Xi Jinping Mundo, 21

André Ventura já tem uma 
queixa na PGR por racismo 
apresentada pelo BE, mas o 
candidato da direita a Loures 
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3º ENCONTRO DE PASTORES DANIEL COUTO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7684

 
23 DE JULHO, 10H00-18h00, ABADIA DE ESPINHO
 
A Abadia de Espinho, na freguesia de Espinho (Mangualde), acolhe, no domingo, 23 de julho, mais
uma edição do Encontro de Pastores Daniel Couto. O encontro começa às 10h00 e é uma organização
da Junta de Freguesia de Espinho, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da VisLavour, da
Azurmáquinas, do Mister Reboques e de todas as freguesias de Mangualde.
 
Do programa figuram vários momentos: desfile de tratores pela freguesia, Mercado de Espinho,
sensibilização e prevenção de acidentes de tratores pela GNR, exposição de Gado Ovino, gincana de
tratores, encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques).
 
Programa:
 
10h00 | Desfile de tratores pela freguesia
 
14h00 | Abertura do Mercado de Espinho
 
14h30 | Sensibilização e prevenção de acidentes de tratores - GNR
 
15h00 | Exposição de Gado Ovino
 
16h00 | Gincana de tratores
 
18h00 | Encontro de Futebol de Carros (Azurmáquinas-Volvo X Mister reboques)
 
18 de Julho de 2017
 
Rosto
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MANGUALDE FASHION é oportunidade para jovens AMANTES DO MUNDO DA MODA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7676

 
CASTING REALIZA-SE NO DIA 28 DE JULHO, ÀS 14H30, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
 
À semelhança de anos anteriores, o Município de Mangualde volta a organizar mais uma edição do
Mangualde Fashion , um desfile de moda que visa promover e dinamizar o comércio e as marcas
locais, bem como dar uma oportunidade no mundo da moda aos jovens que sonham enveredar por
esse caminho. O casting tem data marcada para 28 de julho, às 14h30, no auditório da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
A iniciativa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos, com 1,65m ou
mais de altura e que gostem de moda. As inscrições são limitadas e devem ser efetuadas até 21 de
julho no site da autarquia ou através do envio da ficha de inscrição para turismo@cmmangualde.pt, ou
entregando a mesma no posto de turismo (T. 232 613 980).
 
À semelhança de edições anteriores, esta atividade promovida pela autarquia mangualdense, conta
com o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
 
DESFILE AGENDADO PARA 6 DE SETEMBRO
 
A 6ª edição do  Mangualde Fashion  está marcada para 6 de setembro, quarta-feira, no Largo Dr.
Couto, pelas 21h00, e pretende igualar ou até mesmo superar o sucesso alcançado em edições
anteriores. Este desfile de moda pretende, uma vez mais, dinamizar e promover as marcas e as lojas
do concelho, envolvendo os vários representantes de lojas de roupa e acessórios, ourivesarias e
relojoarias, sapatarias, cabeleireiros, maquilhadores, ópticas, entre outros.
 
18 de Julho de 2017
 
Rosto
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AUTARQUIA LEVA SENIORES MANGUALDENSES A VISITAR O SANTUÁRIO DE FÁTIMA
EM MAIS UMA EDIÇÃO DO PROJETO ´ANDANÇAS SENIORES´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7686

 
Entre os dias 26 de junho e 14 de julho, os seniores residentes no concelho de Mangualde, com idade
igual ou superior a 65 anos, viajaram até ao Santuário de Fátima no âmbito da iniciativa "Andanças
Seniores". A ação, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a Rede Social de
Mangualde, foi acompanhada pela Vereadora Maria José Coelho.
 
Este ano, os participantes rumaram até ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima num clima de boa
disposição e alegria. No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local
escolhido para as habituais viagens do projeto 'Andanças Seniores'. A contínua adesão a esta iniciativa
mostra que os seniores do concelho continuam a responder afirmativamente e com entusiasmo à
iniciativa proposta pelo executivo municipal. O projeto 'Andanças Seniores', que se tem vindo a repetir
há vários anos, tem como objetivo dinamizar o convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho,
assim como promover um envelhecimento ativo e saudável da população.
 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
18 de Julho de 2017
 
Rosto

Página 307



A308

Largo da Igreja de Santiago de Cassurrães transformou-se em sala de cinema
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7680

 
'A FAMÍLIA BÉLIER' FOI O FILME EM EXIBIÇÃO
 
No passdo 13 de julho, o Largo da Igreja de Santiago de Cassurrães, em Mangualde, encheu para a
exibição do filme 'A família bélier'. Numa sessão de cinema ao ar livre, esta comédia dramática
prendeu a atenção dos presentes num misto de emoção e suspense. A iniciativa foi organizada pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde. A
produção foi da responsabilidade do CineClube de Viseu.
 
'A FAMÍLIA BÉLIER' COM SEIS NOMEAÇÕES PARA OS CÉSARES
 
Todos os elementos da família Bélier sofrem de surdez, exceto Paula, a filha adolescente. Desde
pequena que se habituou a ser porta-voz de cada um deles, fazendo a ponte de comunicação com o
resto do mundo. A vida deles é simples e feliz. Graças à ajuda de Paula, a sua surdez nunca foi
incapacitante. Mas tudo muda quando o professor de música de Paula descobre o seu enorme talento
para cantar e a incita a participar num prestigiado concurso em Paris (França). Para uma adolescente
comum, tudo seria relativamente simples, mas, para Paula, esta decisão implica deixar a família
entregue a si mesma. Sentindo-se dividida entre aquilo que considera ser o seu dever e o que deseja
para si, Paula tem de tomar a difícil decisão de se manter por perto o resto da vida ou caminhar em
direção aos seus sonhos.
 
Uma comédia dramática com realização de Eric Lartigau ("Como Casar e Ficar Solteiro", "Em Busca de
Uma Nova Vida", "Descaradamente Infiéis"), segundo uma ideia original de Victoria Bedos. Visto por
mais de sete milhões de espectadores em França, o filme teve seis nomeações para os Césares e deu
a Louane Emera, a jovem que interpreta a personagem principal, o prémio de Atriz Revelação. Com
Karin Viard, François Damiens e Eric Elmosnino.
 
18 de Julho de 2017
 
Rosto
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INAUGURADA RUA DA PONTE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7678

 
UMA OBRA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA ALTA QUE CONTOU
COM 15% DE FINANCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE.
 
Na passada sexta feira 14 de julho, foram inauguradas as obras de pavimentação da Rua da Ponte na
aldeia de Mesquitela (ligação Rua da Estação/Mesquitela). Esta é uma artéria importante que liga
Mesquitela à cidade de Mangualde (Rua da Estação). Na cerimónia marcou presença o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, Bernardino Azevedo e vários populares.
 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver problemas de acessibilidade, conforto e segurança
para os residentes e para os utentes da ligação entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 km, com ligação direta ao parque escolar e
parque desportivo.
 
Esta foi uma obra da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e contou com 15%
de financiamento da Câmara Municipal de Mangualde.
 
18 de Julho de 2017
 
Rosto
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A NOSSA TERRA E A NOSSA GENTE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7682

 
O Património coletivo da nossa freguesia é o retrato do modo de viver, de pensar e de sentir dos
nossos antecessores, conquistado e construído palmo a palmo, dia após dia, ano após ano até à
atualidade. São as casas, as escolas, os monumentos históricos, arqueológicos e religiosos, as ruas, os
rios, os parques naturais e de diversão, a nossa floresta. Mas é também a memória da terra e das
suas gentes e por isso um bom espelho da nossa história.
 
É certo que a nossa freguesia não dispõe de algumas destas mais-valias, mas terá de passar a dispor
e pelo menos nós propugnaremos por isso onde for necessário e junto de quem aí detiver
responsabilidades: por um parque natural e de diversão na nossa freguesia, pela limpeza e
manutenção das florestas e pela consciencialização geral para o conceito de Silvicultura Preventiva,
pela limpeza e conservação dos nossos rios, pela conservação e reabilitação das ruas e das estradas.
 
Propugnaremos, até aos limites da nossa força coletiva, pela reabertura da Escola Básica de Gandufe.
 
A freguesia de Espinho tem alunos suficientes para reabrir nas funções que sempre lhe foram
conhecidas e para as quais foi construída. A junta de Freguesia de Espinho, por força de interesses
que não se percebem muito bem e sem dar cavaco ao povo, aceitou dar a escola de mão beijada aos
interesses de outra freguesia. A Escola ainda não reabriu porque a Junta de Freguesia deixou cair essa
bandeira e silenciou-se aos interesses de terceiros. Quando chegarmos à Junta de Freguesia e
estamos certos que tal facto acontecerá nas próximas eleições autárquicas, a primeira ação que
tomaremos é mobilizar toda a população da freguesia e exigir das entidades competentes a reabertura
da escola de Gandufe. E assim faremos!!! A nossa freguesia tem, pelo menos, 23 alunos e existem
famílias de não residentes nesta freguesia, mas que podem colocar os filhos na Escola de Gandufe. As
caraterísticas demográficas da freguesia de Espinho e o bom estado de conservação do edificado
apontam no sentido de que, no presente e no futuro, as medidas de apoio aos idosos na freguesia
deve passar, não por abertura de um Lar, mas antes pelo reforço do apoio domiciliário e pela criação
de uma estrutura local de voluntariado, que é, aliás, mais uma criação que vamos implementar
durante o mandato se merecermos essa confiança do eleitorado. Por isso, ter a escola fechada mais
do que uma imposição foi e continua a ser uma opção politica daqueles que exercem atualmente
responsabilidades na Câmara Municipal de Mangualde e em particular na junta de freguesia. Nesta
evidência, tudo faremos para que a reabertura da escola de Gandufe, que faz parte da nossa memória
coletiva e do património hereditário da comunidade, se concretize com as funções que sempre lhe
conhecemos.
 
Não adianta virem com "projetinhos", com ideias absurdas e sem qualquer tipo de sustentação, deitar
areias para os olhos de quem, a partir desta freguesia, paga os seus impostos. Os Lares e os Centros
de Dia exigem condições físicas e técnicas rigorosíssimas e compatíveis com um conjunto de leis que
impõe regras muito apertadas às respetivas instalações. Só um cego não vê que nenhuma entidade,
em Portugal, aprovará a instalação de um lar de idosos nas instalações da escola básica de Gandufe.
Além disso, ainda não passaram muitos anos sobre o investimento que o Município fez na reabilitação
do edifício para continuar a ser uma escola.
 
A Espinho o que é de Espinho.
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Connosco a Escola de Gandufe será reaberta para ensinar as nossas crianças!!!
 
NÓS NÃO DESISTIMOS DESTA BANDEIRA!
 
BRUNO PINTO
 
(Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Espinho)
 
18 de Julho de 2017
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Decretado estado de emergência em Alijó
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: RTP Online
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Mário Aleixo - RTP 18 Jul, 2017, 07:01 | País
 
O fogo não deu tréguas durante a madrugada | Miguel Pereira da Silva-Lusa
 
Alijó é o incêndio que mais meios mobiliza, quase 600 operacionais na localidade de Vila Chã, como
mostra a página da internet da Proteção Civil, onde já foi decretado o estado de emergência no
concelho.
 
Carlos Magalhães, presidente da Câmara Municipal de Alijó, anunciou o estado de emergência para a
localidade e disse que espera todo o apoio possível do Governo ao mesmo tempo que espera que
cheguem ao terreno mais meios para combater o incêndio.
 
Durante a madrugada a A25, a Estrada Nacional 16 e a Estrada Nacional 238 foram cortadas mas às
7h00 a circulação já está restabelecida e não há nenhuma estrada cortada.
 
Mangualde em alerta
 
Em Mangualde o incêndio em Póvoa de Cervães continua com 2 frentes ativas.
 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde revelou que ardeu uma casa de segunda habitação,
palheiros e apoios agrícolas.
 
Oleiros foi problemático
 
As chamas estão também ativas em Oleiros, Castelo Branco.
 
As localidades de Roqueirinho e Mosteiro foram evacuadas por precaução. Cerca de vinte pessoas
passaram a noite em casa de familiares e na residencial de estudantes de Oleiros, as autoridades
acreditam que o fogo avance para uma fase de resolução.
 
Ao final da madrugada um total de 2.067 operacionais estavam no terreno a combater 28 incêndios
florestais, dos quais 11 estão em curso, dois em resolução e 15 em conclusão, segundo os dados da
Autoridade Nacional de Proteção Civil.
 
Nos 11 incêndios florestais em curso, encontravam-se 1.834 operacionais apoiados por 580 meios
terrestres, nos dois incêndios em resolução estavam 67 operacionais e 23 viaturas e nos 15 incêndios
em conclusão havia 166 operacionais e 43 viaturas no terreno.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2017-07-18T07:01:51+01:00
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Chamas continuam a lavrar com intensidade em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017
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Lusa 18 Jul, 2017, 07:40 | País
 
Dois dos três incêndios que deflagram no domingo no concelho de Mangualde, no distrito de Viseu,
continuam a lavrar com intensidade, progredindo para norte, no sentido da A25.
 
De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, as chamas, que pela 01:00
continuavam a ser combatidas por cerca de meio milhar de operacionais, desenvolviam-se com mais
intensidade na zona de Vila Mendo de Tavares, Pinheiro de Tavares, Torre de Tavares e Terras de
Azurara, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.
 
O autarca espera que os meios mobilizados para o local, de várias estruturas, apoiados por "muitos
populares", sejam "os necessários para dominar rapidamente" as chamas. "Está tudo envolvido neste
grande combate [ao fogo] em Mangualde".
 
Há "muitos danos no concelho, muitas situações que vão prejudicar as famílias", lamentava João
Azevedo, referindo que já arderam, para além de muita floresta e mato, uma segunda habitação,
palheiros, apoios agrícolas, "tudo bens que representam grandes prejuízos", mas a "preocupação
fundamental" tem sido proteger as pessoas, salienta.
 
Trata-se de "um incêndio brutal e que tem muito a ver com o mau comportamento de alguém que
quis prejudicar o concelho", sustenta o presidente da Câmara de Mangualde, considerando que "não é
normal" em tão poucos minutos registarem-se "três ignições, numa extensão longa, numa estrada
municipal".
 
Os três incêndios deflagraram na tarde de domingo, entre as 15:52 e as 16:09, nas freguesias de
Abrunhosa-a-Velha, de Cunha Baixa e de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, de acordo com
a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).
 
"Ainda hoje durante a tarde tínhamos uma frente de fogo com uma extensão de cerca de três
quilómetros a norte do concelho e junto a aldeia de Matados houve uma ignição, não é normal que
houvesse uma projeção com uma distância tão grande", salienta o autarca.
 
O incêndio que teve início em Póvoa de Cervães, na freguesia de Santiago de Cassurrães e Póvoa de
Cervães, estava, pela 01:15, a ser combatido por 463 operacionais, apoiados por 141 meios
terrestres, de acordo com a página na ANPC na internet.
 
Em Abrunhosa-a-Velha, cujas chamas foram controladas ao final da tarde de segunda-feira,
reacendeu-se, estando, agora a ser combatido por 15 operacionais, apoiados por três viaturas, de
acordo com a ANPC.
 
2017-07-18T07:40:24+01:00
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Raid Nacional de 2 CV com 2.600 quilómetros - Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8dc0293d

 
O raid 2CV Portugal 2017 teve início em Mangualde no passado sábado, 15 de julho. O tiro de partida
foi dado numa prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. Os participantes foram recebidos pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no salão nobre do município.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorreram em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 foi possível assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. O raid, organizado pelo Racing Team Habas, uma organização
francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer mais de 2600 km
de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de terra batida. A prova
insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos 2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a
31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Fogo de Mangualde com 80% da área em rescaldo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017
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2017-07-18T18:45:00
 
Cerca de 80% do território onde lavra um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde, está
em rescaldo, informou esta terça-feira o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
De acordo com o autarca, a ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância
permanente para evitar reacendimentos.
 
 
 
Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Este foco de incêndio, na freguesia de S. João da Fresta e Terras de Azurara, "está a ceder a meios",
no entanto, o autarca alertou para o que vem acontecendo nos últimos dois dias.
 
 
 
"Ontem [segunda-feira] e anteontem [domingo], a determinado momento tínhamos a sensação de
que as coias estavam completamente resolvidas e, de repente, a situação alterou-se", descreveu.
 
João Azevedo apontou que está por controlar 20% do incêndio, embora sublinhe que a qualquer
momento "a situação pode mudar".
 
Sobre a área afetada, o autarca de Mangualde estima que tenham ardido "mais de 3 mil hectares de
terreno".
 
"É uma situação muito complicada. Após o encerramento deste trágico incêndio vamos preparar uma
comissão de avaliação dos danos causados, para que as pessoas sejam permanentemente
acompanhadas e possam resolver algumas situações que estejam dentro do enquadramento legal,
através de janelas de oportunidade que, naturalmente, o Estado vai ter de criar", concluiu.
 
Autarca sublinha que ação do vento "ainda é muito perigosa", o que exige uma vigilância permanente
para evitar reacendimentos
 
/ AR
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"Não é normal em onze minutos haver três ignições"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=34a03ae2

 
Presidente da Câmara de Mangualde ativou o Plano de Emergência Municipal devido aos incêndios que
continuam a lavrar. Ao repórter António Vieira, o autarca João Azevedo considerou que o fogo
dificilmente teve causas naturais
 
2017-07-18T00:23:00
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"Dou Mais Tempo à Vida" chega ao fim com mais de 300 voluntários envolvidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-07-2017

Meio: Vital Health Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=843c8120

 
No passado domingo, dia 15 de julho, decorreu em Mangualde a cerimónia de encerramento do
projeto Dou Mais Tempo à Vida, que contou com a presença de Vítor Rodrigues do Núcleo Regional do
Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC), e João Azevedo, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde.
 
Desde o início de abril que o NRC-LPCC envolveu a comunidade no projeto Dou Mais Tempo à Vida que
visou a promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito comunitário, assim
como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família. Os
resultados espelham a adesão em peso da comunidade: 22 equipas constituídas por quase 300
voluntários, que realizaram mais de 40 iniciativas.
 
"Somos naturalmente Saudáveis", "Mãos unidas", Mulheres de rosa", "Com saúde, com paixão,
mulheres de coração" são exemplos dos nomes de algumas das equipas que se organizaram no
concelho, "num projeto de solidariedade e compromisso", como referiu o presidente da autarquia,
João Azevedo, na sessão de abertura.
 
A organização destacou o cuidado de fazer chegar a mensagem desde os mais pequenos até aos mais
velhos, através de várias campanhas, como por exemplo, "Comer Bem dá Saúde", uma campanha
implementada em todas as escolas do 1.º ciclo do concelho de Mangualde que teve como objetivo
fomentar hábitos saudáveis na alimentação das crianças.
 
Visite a página de facebook do projeto para ver ou rever algumas das atividades promovidas junto da
população.
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Porto Canal

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: Porto Canal - Último Jornal

 
ID: 70497724

 
18-07-2017 00:05

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a8737d4-4b68-4dc6-b1c7-

65cad3326ec9&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, 48 horas depois, o incêndio está totalmente controlado e sem qualquer frente ativa.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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CM TV

 	Duração: 00:02:02

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 70477132

 
18-07-2017 06:05

1 1 1

Incêndio em Mangualde - imagens

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=62d2b7cb-019b-4b37-adb5-

20b37f1b12d7&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Camionista em Mangualde capta imagens do incêndio.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 70475061

 
18-07-2017 06:32

1 1 1

Incêndio em Mangualde: João Azevedo

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a60a1928-1e21-4fe1-a3be-

ebb29a735b2d&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, as chamas continuam a lavrar em Chãs de Tavares. Quase 500 operacionais
combatem o fogo.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 07:02
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 06:33
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 07:03
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RTP 3

 	Duração: 00:02:30

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 70475823

 
18-07-2017 08:03

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4c61d477-9075-4530-9189-

7b0c2513158e&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
No concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, continua também a arder. Há 3 dias que a população
vive assustada. Centenas de bombeiros e vários meios aéreos ainda não conseguiram, dominar as
chamas.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 09:11
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 08:03
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 09:11
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 11:02
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RTP 3

 	Duração: 00:08:38

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 70476703

 
18-07-2017 09:00

1 1 1

Incêndio em Alijó: direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a05a6641-69e4-4fe5-b8de-

ad56629552de&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Há ainda 4 incêndios ativos em Portugal, que mobilizam mais de 1400 bombeiros. As chamas
continuam a lavrar nos concelhos de Alijó e no de Mangualde.
 
- direto de Alijó;
- declarações de Carlos Magalhães, presidente da Câmara de Alijó, de Álvaro Ribeiro, comandante
distrital de Operações de Socorro.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 09:01
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Incêndio em Mangualde: direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=defd3457-3fea-4d8d-8cd3-

303cad41924b&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O combate ao incêndio em Mangualde está a correr favoravelmente às autoridades.
 
- direto;
- declarações do comandante António Ribeiro.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-07-18 09:14
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Incêndios ativos em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=782ea7cd-a43a-4356-95b3-

b9555b504a99&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Há 4 incêndios ativos em Portugal. Mais de 1400 bombeiros combatem as chamas em vários pontos
do país. Ainda está por dominar o incêndio em Alijó no distrito de Vila Real, mas a situação é menos
preocupante. As chamas também atingem duas localidades em Mangualde no distrito de Viseu. As
autarquias de Viseu e Vila Real declararam estado de emergência.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 11:00
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2017-07-18 12:05
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 13:01
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 15:00
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incêndio em Mangualde: António Ribeiro

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4f142ee2-83ef-46ee-a532-

2479007d456c&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, as chamas continuam a lavrar, mas agora só com uma frente ativa.
Declarações de António Ribeiro, comandante operacional.

 
Repetições: RTP 3 - Jornal das 12 , 2017-07-18 12:13
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 13:03
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Incêndio em Mangualde - direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6da3bc32-e9a1-4570-91ae-

17a654487999&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Incêndio em Mangualde tem uma frente ativa, 465 bombeiros estão no terreno.
- Ponto de situação em direto do local.
Declarações de João Azevedo, presidente CM Mangualde; António Ribeiro, comandante operacional.
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Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7f49e8f3-7114-4967-869d-

753ce5e60106&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, o fogo está a ceder ao combate dos quase 500 bombeiros que tem estado no local.
Durante a tarde de ontem, o vento deu força às chamas e levou a frente de fogo até ao distrito da
Guarda.
Declarações de João Azevedo, CM Mangualde.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2017-07-18 14:32
 CM TV - CM Jornal - 20h , 2017-07-18 20:09
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18-07-2017 13:07
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Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=96f54355-ccfc-4fdb-b2d8-

8b982e79514d&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde foi ativado o plano municipal de emergência. O incêndio está a mobilizar quase 500
operacionais e 5 meios aéreos na zona norte da autoestrada A25. Durante a noite, o incêndio chegou
a ter três frentes ativas.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, de António Ribeiro, comandante
do Agrupamento Centro Norte.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 14:34
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2017-07-18 15:33
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 16:08
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-18 17:06
 RTP 3 - 18/20 , 2017-07-18 18:08
 RTP 3 - 18/20 , 2017-07-18 19:13
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2017-07-18 18:09
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Mais de 3 mil hectares de terreno ardido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/21886

 
Cerca de 80% do território onde lavrava um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde,
estava ontem à tarde em rescaldo, informou o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo. De
acordo com o autarca, por volta das 17h00, a acção do vento ainda era  muito perigosa , o que exigia
uma vigilância permanente para evitar reacendimentos.
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Mais de 3 mil hectares 
de terreno ardido
Mangualde Quando o incêndio estiver completamente extinto, será criada 
uma comissão de avaliação dos danos causados
Cerca de 80% do território
onde lavrava um incêndio
desde domingo, no concelho
de Mangualde, estava ontem à
tarde em rescaldo, informou o
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo.

De acordo com o autarca,
por volta das 17h00, a acção
do vento ainda era “muito pe-
rigosa”, o que exigia uma vigi-
lância permanente para evitar
reacendimentos.

“Neste momento, estamos
mais preocupados com uma
ponta do incêndio, a norte do
concelho. Esperamos que,
com a alteração climatérica,
possamos ter definitivamente
este incêndio travado”, acres-
centou.

Este foco de incêndio, na fre-
guesia de S. João da Fresta e
Terras de Azurara, estava “a ce-
der aos meios”, no entanto, o
autarca alertou para o que
vem acontecendo nos últimos
dois dias.

“Ontem [segunda-feira] e an-
teontem [domingo], a deter-
minado momento tínhamos a
sensação de que as coisas es-
tavam completamente resol-

vidas e, de repente, a situação
alterou-se”, descreveu.

João Azevedo apontou que
estava por controlar 20% do
incêndio, embora sublinhasse
que a qualquer momento “a
situação podia mudar.

Sobre a área afectada, o au-
tarca de Mangualde estima
que tenham ardido “mais de 3
mil hectares de terreno”.

“É uma situação muito com-
plicada. Após o encerramento
deste trágico incêndio vamos
preparar uma comissão de
avaliação dos danos causados,
para que as pessoas sejam per-

manentemente acompanha-
das e possam resolver algu-
mas situações que estejam
dentro do enquadramento le-
gal, através de janelas de opor-
tunidade que, naturalmente, o
Estado vai ter de criar”, con-
cluiu.

Na segunda-feira à noite, a
Câmara activou o Plano de
Emergência Municipal por
forma a “colocar todos os
meios disponíveis no teatro de
operações”. Ontem, por volta
das 19h00, encontravam-se no
terreno cerca de 330 operacio-
nais, apoiados por 100 veículos

e dois meios aéreos.

Ardeu mais de 50% da área
da freguesia de Tavares

O incêndio que lavra desde
domingo no concelho de Man-
gualde consumiu mais de 50%
da área da União das Fregue-
sias de Tavares, que é com-
posta por 11 aldeias, revelou
ontem o presidente da junta.

De acordo com Alexandre
Constantino, a aldeia de Vila
Cova de Tavares foi a mais fus-
tigada.

“Penso que ardeu 50 a 60%
da área da freguesia. Infeliz-
mente temos muito prejuízo
na freguesia”, apontou, sem sa-
ber ainda quantificar.

O presidente da União das
Freguesias de Tavares, que se
encontrava no local, explicou
que esta é uma freguesia rural
e onde muitas pessoas se de-
dicam à criação de gado e pro-
dução de leite.

“Para além da floresta que
ardeu, casas e automóveis es-
caparam. Há é animais que
vão ficar sem o seu pasto e
muitas pessoas dependem
disso”, referiu. |

Chamas consomem terreno no concelho desde domingo

ARQUIVO
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Mais de 3 mil hectares  de terreno ardido em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/21860

 
Cerca de 80% do território onde lavrava um incêndio desde domingo, no concelho de Mangualde,
estava ontem à tarde em rescaldo, informou o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.
De acordo com o autarca, por volta das 17h00, a acção do vento ainda era "muito perigosa", o que
exigia uma vigilância permanente para evitar reacendimentos.
"Neste momento, estamos mais preocupados com uma ponta do incêndio, a norte do concelho.
Esperamos que, com a alteração climatérica, possamos ter definitivamente este incêndio travado",
acrescentou.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Central de biomassa: uma realidade em Mangualde
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Central de biomassa: uma realidade em Mangualde
 
2017-07-18
 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica, num investimento global de 54 milhões de
euros. O projeto foi apresentado ontem, 13 de julho, numa visita do secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade industrial de produção de MDF. A visita foi acompanhada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Para João Azevedo trata-se de "um projeto já a andar e não algo virtual. Um investimento real que
visa abastecer a própria unidade fabril do Grupo Sonae tornando-a mais competitiva e
autossuficiente". "A central permitirá a criação de outras empresas no setor da recolha dos recursos
florestais, tratando -se de um investimento que vai permitir produzir melhor eletricidade, fomentar o
ordenamento do território e criar empregos indiretos" reforçou o autarca. "É primordial para o
concelho dispor de uma unidade com a capacidade de fazer um investimento tão importante", uma
vez que "de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até
12 MVA de energia elétrica na rede pública" concluiu João Azevedo.
 
Na sua intervenção, Jorge Sanche reforçou que "sendo Portugal um país muito bom nas energias
renováveis, faz todo o sentido apostar no seu desenvolvimento nos territórios onde existem os
recursos". Acrescentando, "Mangualde é um excelente exemplo para o país neste domínio".
 
CONSTRUÇÃO DE UMA CALDEIRA DE BIOMASSA DE ÚLTIMA GERAÇÃO
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro benefício da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora, o que contribuir para a criação de postos de trabalho diretos e indiretos.
 
2017-07-18
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Incêndio florestal em Mangualde está em fase de resolução (c/ som)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=165b9970

 
Entrou em fase de resolução o incêndio florestal em Póvoa de Cervães, Mangualde, que teve início no
passado domingo.No terreno estão, ainda, cerca de 200 bombeiros apoiados por 66 viaturas.
 
Os outros dois incêndios que também deflagraram em Mangualde no passado domingo já estão
extintos. Segundo o presidente da câmara , João Azevedo, os fogos desta semana já consumiram
"mais de 3 mil hectares de terreno".
 
Por sua vez, na União das Freguesias de Tavares, as chamas consumiram mais de 50 por centro da
área da freguesia.
 
Depois de no início da semana o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu ter deixado de
dar informações à comunicação social, a norma estendeu-se a todo o país. Uma situação que o
presidente da Liga de Bombeiros, Jaime Marta Soares, classifica de lei da rolha e de "atentado ao
direito de informação".
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/Jaime-Marta-Soares-atentado-1.mp3
O presidente da Liga de Bombeiros questiona ainda sobre o que é que o Governo quer esconder ao
proibir a informação nos locais onde acontece o socorro.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/Jaime-Marta-Soares-atentado-2.mp3
Jaime Marta Soares não entende e salienta que não são razoáveis as justificações apresentadas pela
Direção Nacional das Operações de Socorro, para a lei da rolha, onde agora a informação à
comunicação social está centralizada em Lisboa e é facultada apenas duas vezes por dia.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/Jaime-Marta-Soares-atentado-3.mp3
 
Inserido em 19, Julho - 2017
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Raid 2CV Portugal 2017 iniciou em Mangualde
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Raid 2CV Portugal 2017 iniciou em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
19 de Julho de 2017
 
48 Views
 
O raid 2CV Portugal 2017 teve início em Mangualde no passado sábado, 15 de julho. O tiro de partida
foi dado numa prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. Os participantes foram recebidos pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no salão nobre do município.
 
As verificações técnicas dos veículos também decorreram em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 foi possível assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. O raid, organizado pelo Racing Team Habas, uma organização
francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer mais de 2600 km
de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de terra batida. A prova
insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos 2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a
31 de julho.
 
Sendo Mangualde a capital do 2CV em Portugal, tem sido levado a cabo um esforço conjunto entre a
Câmara Municipal de Mangualde e o Club 2CV de Mangualde para trazer este tipo de provas para o
município.
 
Por:Mun.Mangualde
 
19 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Autarquicas 2017 - PS recandidata José Borges da Silva , em Nelas e João Azevedo
em Mangualde
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Autarquicas 2017 - PS recandidata José Borges da Silva , em Nelas e João Azevedo em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Julho de 2017
 
42 Views
 
O Partido Socialista também vai estando em marcha na região, na corrida às Autárquicas 2017, face a
isso, vai recandidatando alguns presidentes aos executivos municipais.
 
Assim, Manuel Fonseca em Fornos de Algodres, em Mangualde, João Azevedo já apresentou a sua
recandidatura.
 
Mais recentemente, neste sábado, foi a fez de José Borges da Silva apresentar a sua recandidatura em
Nelas.
 
18 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Espaço do Cidadão em Fornos de Maceira Dão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5f0e2d63

 
OBRAS DO SEGUNDO ESPAÇO DO CIDADÃO DESCENTRALIZADO DO CONCELHO DE MANGUALDE JÁ
ARRANCARAM
 
Já arrancaram as obras do segundo Espaço do Cidadão descentralizado do concelho de Mangualde que
irá nascer na freguesia de Fornos de Maceira Dão. O objetivo é continuar a aproximar os serviços das
pessoas e dar qualidade de vida à população. No local esteve o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a Presidente da Junta de Fornos de Maceira Dão, Lisete Carvalho.
 
Este novo espaço irá 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.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Raid 2CV Portugal 2017 arrancou em Mangualde
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URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=1083

 
O raid 2CV Portugal 2017 teve início em Mangualde, no passado sábado, 15 de julho. O tiro de partida
foi dado numa prova cronometrada na Serra das Pousadas, entre o Alto da Portela na Cunha Alta e a
Capela da Sr.ª do Pranto, em Guimarães de Tavares. Os participantes foram recebidos pelo Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no salão nobre do município.
As verificações técnicas dos veículos também decorreram em Mangualde, cidade onde foi produzido o
último 2CV em 1990. Durante a tarde de 14 de julho e a manhã de dia 15 foi possível assistir a estes
procedimentos no Largo do Rossio. O raid, organizado pelo Racing Team Habas, uma organização
francesa especializada em provas todo terreno com carros Citroën 2CV, vai percorrer mais de 2600 km
de estradas e caminhos de Norte a Sul de Portugal, essencialmente por trilhos de terra batida. A prova
insere-se no âmbito do 22º Encontro Mundial dos Amigos 2CV que irá realizar-se na Ericeira, de 25 a
31 de julho.
Número de edição: 707
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Incêndios em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89950b69-2607-4f7c-ba09-

77d020c4f855&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Depois do fogo em Foz Côa ter sido dominado, as autoridades detiveram um suspeito de estar a atear
um novo foco de incêndio. Desde o início do ano já foram detidas cerca de 60 pessoas suspeitas de
fogo posto. Em Gouveia também há suspeitas de mão criminosa.
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Incêndios em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0738b2e-645b-4be5-b035-

050864c17878&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Depois do fogo em Foz Côa ter sido dominado, as autoridades detiveram um suspeito de estar a atear
um novo foco de incêndio. Desde o início do ano já foram detidas cerca de 60 pessoas suspeitas de
fogo posto. Em Gouveia também há suspeitas de mão criminosa.
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Fogos em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d6a62ec-4dc8-4a2b-9119-

3f203370bb85&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Os incêndios que deflagraram no domingo em Mangualde e que durante 3 dias foram combatidos por
mais de mil operacionais destruíram cerca de metade do território florestal e de mato do concelho.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2017-07-20 07:21
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Câmara de Mangualde investe 40 mil euros na reabilitação de parques infantis
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A Câmara Municipal de Mangualde está a reabilitar sete parques infantis e juvenis do concelho. Com
esta intervenção, cujo investimento previsto ronda os 40 mil euros, a autarquia pretende garantir as
condições adequadas para que as crianças do concelho possam brincar em segurança.
 
O investimento da autarquia visa a colocação de piso de borracha, a reparação dos equipamentos
existentes, a colocação de novos equipamentos, bem como a colocação de placas informativas e
vedações. O objetivo da intervenção é tornar os equipamentos mais apelativos e seguros para
usufruto das crianças e jovens do concelho.
 
PARQUES INFANTIS A SEREM INTERVENCIONADOS:
 
Bairro do Modorno
 
Bairro de São João
 
Largo Pedro Álvares Cabral
 
Quinta da Sampaia
 
Largo do Rossio
 
Almeidinha
 
Cubos
 
20 Julho, 2017
 
José Silva
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Mangualde investe 40 mil
euros em parque infantis
REQUALIFICAÇÃO A Câ-
mara Municipal de Mangualde
está a reabilitar sete parques
infantis e juvenis do concelho,
no Bairro do Modorno, Bairro
de São João, Largo Pedro Ál-
vares Cabral, Quinta da Sam-
paia, Largo do Rossio, Almei-
dinha e Cubos. 

Com esta intervenção, cujo
investimento previsto ronda os
40 mil euros, a autarquia pre-
tende garantir as condições
adequadas para que as crian-

ças do concelho possam brin-
car em segurança.

O investimento da autarquia
visa a colocação de piso de
borracha, a reparação dos
equipamentos existentes, a co-
locação de novos equipamen-
tos, bem como a colocação de
placas informativas e veda-
ções. O objectivo da interven-
ção é tornar os equipamentos
mais apelativos e seguros para
usufruto das crianças e jovens
do concelho. |
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Fornos de Maceira Dão 
vai ter Espaço do Cidadão
MANGUALDE Já arrancaram
as obras do segundo Espaço
do Cidadão descentralizado do
concelho de Mangualde que
irá nascer na freguesia de For-
nos de Maceira Dão. O objec-
tivo é continuar a aproximar
os serviços das pessoas e dar
qualidade de vida à população. 

No local esteve o presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, e a pre-
sidente da Junta de Fornos de
Maceira Dão, Lisete Carvalho.

Este novo espaço irá acolher
diversos serviços que permi-
tirão proporcionar maior con-
forto e aproximar os serviços
dos cidadãos, entre os quais, a
ACT – Autoridade para as con-
dições de trabalho, ADSE, Di-
recção-Geral do Consumidor,

SEF – Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras e Instituto da Se-
gurança Social,  Caixa Geral de
Aposentações, IMTT – Insti-
tuto da Mobilidade e dos
Transportes Terrestres e IEFP
– Instituto do Emprego e For-
mação Profissional. |

João Azevedo e Lisete Carvalho
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 O fogo que lavrou durante 
três dias em Mangualde e que 
só começou a ceder ao combate 
dos bombeiros ao final da ma-
nhã de terça-feira, 18 de julho, 
foi o segundo maior incendio 
do país registado num fim-de 
semana de muito calor, com 
temperaturas superiores a 35 
graus. O fogo consumiu cerca 
de três mil hectares (números 
de terça-feira) de pinhal, mato, 
mas também campos agrícolas, 
vinhas, olivais, alfaias agríco-
las, palheiros, arrecadações e 
uma casa de segunda habita-
ção. Tudo aponta para mão 
criminosa como causa deste 
grande incêndio. 
 Três incêndios começaram 
num intervalo de tempo cur-
to de menos de 20 minutos: 
Abrunhosa-a-Velha, Cunha 
Baixa e Santiago de Cassurrães 
e Póvoa de Cervães. Tudo co-
meçou no domingo, ao início 
da tarde. Com o avançar das 
chamas várias aldeias estive-
ram ameaçadas, uma casa de 
segunda habitação ficou des-
truída e algumas pessoas da 
zona de Contenças de Cima 
tiveram de ser retiradas, além 

de que se registam danos em 
várias zonas e em equipamento 
agrícola.
 Um balando ao final do dia 
de domingo, perto das 23h, 
dava conta que apesar de se 
manterem três frentes ativas, as 
chamas em Mangualde já não 
colocavam nenhuma povoa-
ção em risco e o fogo lavrava 
em zona de mato.  A essa hora 
393 operacionais, apoiados por 
116 viaturas, combatiam as 
chamas, de acordo com a Au-
toridade Nacional da Proteção 
Civil (ANPC, confirmando que 
os três incêndios começaram 
num intervalo de tempo curto 
- de 17 minutos, entre as 15h52 
e as 16h09, nas freguesias de 
Abrunhosa-a-Velha, Cunha 
Baixa e Santiago de Cassurrães 
e Póvoa de Cervães.
 “Já aconteceram incêndios 
muito difíceis em Mangualde, 
mas este teve uma progressão 
muito rápida”, desabafava o 
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo aos jor-
nalistas.
 Segunda-feira, 17 de julho, 
dois dos três incêndios que ti-
veram início no domingo em 

Mangualde continuaram a la-
vrar com intensidade. E a partir 
daí tudo se complicou. Ao final 
do dia os olhares focavam-se 
no perigo que as chamas po-
deriam vir a causar nas casas 
de habitação. “Um mar de cha-
mas” assim descrevia um habi-
tante impotente para combater 
o fogo perto de casa.
 Pouco depois das 20h o 
Plano de Emergência Munici-
pal foi ativado, servindo para 
“colocar todos os meios dispo-
níveis no teatro de operações”, 
pois as reativações multiplica-
vam-se e havia quatro povoa-
ções em risco no alto do conce-
lho: “a situação está tão instável 
que daqui a 15 minutos o que 
estou a comunicar agora pode 
ser diferente. São 50 quilóme-
tros de fogo”, referia o presi-
dente da Câmara. A circulação 
automóvel foi cortada nos dois 
sentidos da A25, entre Man-
gualde e Fornos de Algodres, 
seguindo-se uma noite de “in-
ferno” como é designada pelos 
moradores, com mais de 400 
homens no terreno e de 120 
meios terrestres.
 Terça-feira,18 julho, 10h, 

o incêndio que lavrava des-
de domingo no concelho de 
Mangualde ainda se mantinha 
ativo, embora reduzido a uma 
frente de difícil acesso, na zona 
norte da A25, depois de uma 
noite difícil. O arrefecimento 
noturno e a humidade revela-
ram-se favoráveis na resolução 
da maior parte destas frentes.
 Ao início da tarde (hora do 
fecho do Jornal da Beira) es-
tavam no teatro de operações 

perto de 500 bombeiros, apoia-
dos por 144 meios terrestres e 
cinco meios aéreos, num tra-
balho de rescaldo, com todos 
os meios colocados no terreno 
durante a tarde para vigilância, 
mas à hora do fecho desta edi-
ção previam-se longas horas 
até o incêndio estar totalmente 
degolado. Há “muitos danos no 
concelho, muitas situações que 
vão prejudicar as famílias”, la-
mentava João Azevedo.

AUTARQUIA OBRIGADA A ATIVAR PLANO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL

Mangualde: três incêndios deflagraram em 20 minutos
e consumiram três mil hectares

VÁRIAS ALDEIAS AMEAÇADAS, PINHAL, MATO, VINHAS, OLIVAIS,
ALFAIAS AGRÍCOLAS, ARRECADAÇÕES DESTRUÍDAS
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Mesquitela ligada à cidade de Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Julho de 2017
 
70 Views
 
Na passada sexta feira 14 de julho, foram inauguradas as obras de pavimentação da Rua da Ponte na
aldeia de Mesquitela (ligação Rua da Estação/Mesquitela). Esta é uma artéria importante que liga
Mesquitela à cidade de Mangualde (Rua da Estação). Na cerimónia marcou presença o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da União de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta, Bernardino Azevedo e vários populares.
 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver problemas de acessibilidade, conforto e segurança
para os residentes e para os utentes da ligação entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 km, com ligação direta ao parque escolar e
parque desportivo.
 
Esta foi uma obra da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e contou com 15%
de financiamento da Câmara Municipal de Mangualde.
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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O secretário de Estado da Energia, Jorge Sanches, esteve em Mangualde. 

Mangualde vai ter 
central de biomassa 
Há uma década, Gouveia chegou a 'sonhar' com um projeto similar. 

Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

Há mais de uma década, o Mu-
nicípio de Gouveia, então presidido 
por Alvaro Amaro, promoveu, nes-
ta cidade, uma sessão, na qual foi 
abordada a possibilidade de o con-
celho gouveense poder vir a acolher 
urna central de biomassa. O convi-
dado da sessão foi Angelo Correia, 
antigo ministro da Administração 
Interna, à data ligado à Fomentin-
vest, e, atualmente, mais conheci-
do por ser comentador televisivo. 

Posteriormente, em setembro de 
2006, era noticiado que o concurso 

para as centrais termoelétricas a 
biomassa florestal era disputado so-
bretudo por seis grupos, sendo que a 
maioria das propostas tinham sido 
apresentadas por consórcios que 
concorriam a várias centrais. Era o 
caso da Fomentinvest, liderada por 
Angelo Correia, que integrava um 
consórcio que concorreu a centrais 
em Gouveia, Nelas, Covilhã, Sertã 
e Portalegre, além de ter também 
urna participação no consórcio que 
concorria a uma central no Minho, 
o que implicaria um investimento 
total de mais de 100 mil euros. 

E por aqui se ficaram as notícias 
que davam conta da possível insta 
lação, no concelho de Gouveia, de 
uma central de biomassa. 

Volvida mais de uma década, 
soube-se agora, no início deste mês 
de julho, que o governo aprovou 
quatro novas centrais de biomassa 
florestal a instalar nos concelhos 
de Vila Velha de Rodão, Figueira 
da Foz, Famalicão, e, aqui ao lado, 
em Mangualde, estando em causa 
um investimento total de cerca de 
185 milhões de euros. 

De acordo com a secretaria de 
Estado da Energia, os promotores  

dos projetos são a Sociedade Bioelé-
trica do Mondego, a EDP Produção 
Bioelétrica, a PA Biomassa, SA e a 
SIAF - Sociedade Iniciativa e Apro-
veitamentos Florestais, Energia, 
S.A., cujas centrais possuem potên-
cias instaladas de 55 MW, 35 MW, 
15 MW e 12 MW, respetivamente. 

Referentes a concursos anterio-
res a 2011, os projetos aprovados 
dispõem de remuneração garantida 
e têm que entrar em exploração até 
ao final de 2019. 

Com a atribuição destas quatro 
licenças de produção, elevam-se 
para oito o número de projetos e 
de reforços de centrais de biomassa 

já licenciados durante a atual legis-
latura, juntando-se às anteriores em 
Famalicão, Fundão, Viseu e Porto 
de Mós. 

Como também foi agora recor-
dado, "em 2006, foram lançados 
procedimentos de concurso público 
para construir e explorar centrais 
de biomassa florestal residual, mas 
a iniciativa privada deixou por ins-
talar 50% da potência de injeção 
então colocada a concurso e que 
agora o governo quer atribuir". 

Investimento ascende 
a 54 milhões de euros 

Em Mangualde, foi a própria 
autarquia a anunciar, em comu-
nicado, que o grupo Soane vai 
instalar uma central de biomassa 
neste concelho vizinho, no âmbi-
to de um investimento global de 
54 milhões de euros. Através de 
um comunicado, o presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, explicou que o inves-
timento de 54 milhões de euros vai 
ser levado a cabo pelo Grupo Sonae, 
de forma a `maximizar a utilização 
eficiente dos recursos naturais". 

"A central permitirá a criação de 
outras empresas no setor da recolha 
dos recursos florestais, tratando-se 
de um investimento que vai per-
mitir produzir melhor eletricidade, 
fomentar o ordenamento do terri-
tório e criar empregos indiretos", 
acrescentou. 

De acordo com o autarca, "este 
é um projeto a andar e não algo 
virtual", que visa abastecer a pró-
pria unidade fabril do Grupo Sonae, 
já instalada no concelho - a Sonae 
Arauco -, "tornando-a mais com-
petitiva e autossuficiente". 

"É primordial para o concelho 
dispor de uma unidade com a ca-
pacidade de fazer um investimento 
tão importante. A central termoelé-
trica a biomassa florestal poderá 
injetar até 12 MVA de energia 
elétrica na rede pública", destacou 
João Azevedo. 

No mesmo comunicado pode ler-
se ainda que "este investimento en-
globa a engenharia, projeto e cons-
trução de urna caldeira de biomassa 
de última geração, com 90 MW 
de potência de combustão, equi-
valente a 266kTon biomassa por 
ano, que utilizará como combus-
tível biomassa florestal residual". 

"Ao associar a utilização da 
biomassa residual à utilização da 
fibra virgem no processo industrial, 
e permitindo a utilização comple-
ta do recurso disponível, a utiliza-
ção da biomassa é mais rentável 
e permite aplicações mais nobres. 
Também ao combinar a produ-
ção de energia térmica e elétrica, 
se maximiza o rendimento global 
do processo de geração de energia", 
destaca o comunicado. 

Outro beneficio da instalação 
desta central de biomassa flores-
tal no concelho de Mangualde "é o 
investimento numa indústria for-
temente exportadora", que "pode 
contribuir para a criação de postos 
de trabalho diretos e indiretos». 

Entretanto, o projeto foi apre-
sentado no passado dia 13 de julho, 
no âmbito de uma visita que o se-
cretário de Estado da Energia, Jorge 
Sanches, efetuou à unidade indus-
trial de produção de MDF, acompa-
nhado pelo autarca mangualdense. 

"Sendo Portugal um pais muito 
bom nas energias renováveis, faz 
todo o sentido apostar no seu de-
senvolvimento nos territórios onde 
existem os necessários recursos", 
defendeu Jorge Sanches, conside-
rando ainda que "Mangualde é um 
excelente exemplo para o pais neste 
domínio". V Página 347
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Relativamente próximo de Mangualde passa a A25, com muito trânsito para Espanha, mas há mil anos
era mais ou menos assim: “vamos pernoitar na estalagem da Raposeira, encontramos os que vêm no
outro caminho, de Viseu, toma-se banho de água quente e fria e, depois, seguimos para Mérida”.
 
 
Até Mérida é ainda um longo caminho mas os romanos eram um povo muito organizado e, por isso,
muito do que construíram conseguiu chegar aos nossos dias (melhor do que o IP3!).
 
PSA
Praça do Município
Coape
Nossa Senhora do Castelo
A25
Praça do Município
Pasteis do Patronato
Queijaria Vale da Estrela
Vista de Mangualde
Vista para o centro urbano
Vista da Nossa Senhora do Castelo
Nossa Senhora do Castelo Por vezes, até é um risco descobrir estes vestígios. Foi o que sucedeu em
Mangualde em 1889, com escavações realizadas por Alberto Osório de Castro, na Pousada Romana da
Raposeira em que descobriram um tesouro.
 Mangualde
Pousada Romana da Raposeira créditos: Who Trips
Era um conjunto de moedas e os populares, na noite seguinte, desencadearam uma caça ao tesouro,
originando estragos no sítio arqueológico.
 
Para estancar esta corrida, foi decidido aterrar o local.
 
 Mangualde
Pousada Romana da Raposeira créditos: Who Trips
Um século depois foram realizadas mais de uma dezena de escavações, lideradas pela arqueóloga
Clara Portas, e o que se descobriu não deixa muitas dúvidas de que se trata de uma estalagem
romana.
 
 
António Tavares, arqueólogo da Câmara Municipal de Mangualde calcula que a estalagem teria
capacidade para cerca de 30 pessoas, que ficariam alojadas no primeiro piso, e os banhos romanos
podiam ser utilizados em simultâneo por 10 a 15 pessoas, o que, para a época, era uma grande
estrutura.
 
 Mangualde
Pousada Romana da Raposeira créditos: Who Trips
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A pousada foi construída no século I, à data de César Augusto, o primeiro imperador romano.
Esta estrutura estava localizada junto a um cruzamento de duas vias romanas e servia de descanso e
pernoita, em particular para funcionários do império romano desempenhando funções nos correios e
transporte de mercadorias.
 
 Mangualde
Pousada Romana da Raposeira créditos: Who Trips
Não é assim de estranhar que um dos equipamentos de que se encontrou vestígios seja de uma
oficina de ferreiro, essencial para a manutenção dos carros puxados por cavalos e bois.
 
Por outro lado, devido à capacidade da estalagem e aos serviços que prestava, como é o caso dos
banhos romanos, admite-se que fosse grande o número de empregados.
 
 Mangualde
Pousada Romana da Raposeira créditos: Who Trips
Das escavações realizadas há cerca de 15 anos também se conclui que o sítio arqueológico é muito
maior, o que consubstancia a informação de que toda esta zona seria povoada no tempo dos romanos
e que estará na origem de Mangualde.
 
Há cerca de 4 anos foram realizadas pela Câmara obras de restauro e conservação. O espaço pode ser
visitado e dispõe de informação colocada em cinco painéis ao longo do circuito.
 
 Mangualde
Av. N. Srª do Castelo - as ruínas ficam do lado direito, sensivelmente a meio da rua créditos: Who
Trips
O sitio arqueológico está na zona urbana de Mangualde, ao lado da Av. Nossa Senhora do Castelo.
 
A estação de serviço da A25 das vias romanas faz parte do podcast semanal da Antena1 Vou Ali e Já
Venho e pode ouvir aqui.
A emissão deste episódio, A estação de serviço da A25 das vias romanas, pode ouvir aqui.
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MANGUALDE: Investe 40 mil euros em reabilitação
 
Por tvn.pt - Jul 20, 2017
 
MANGUALDE INVESTE 40 MIL EUROS EM REABILITAÇÃO DE PARQUES INFANTIS
INVESTIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VISA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E DE
QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS
 
A Câmara Municipal de Mangualde está a reabilitar sete parques infantis e juvenis do concelho. Com
esta intervenção, cujo investimento previsto ronda os 40 mil euros, a autarquia pretende garantir as
condições adequadas para que as crianças do concelho possam brincar em segurança.
 
O investimento da autarquia visa a colocação de piso de borracha, a reparação dos equipamentos
existentes, a colocação de novos equipamentos, bem como a colocação de placas informativas e
vedações. O objetivo da intervenção é tornar os equipamentos mais apelativos e seguros para
usufruto das crianças e jovens do concelho.
 
PARQUES INFANTIS A SEREM INTERVENCIONADOS:
 
Bairro do Modorno
 
Bairro de São João
 
Largo Pedro Álvares Cabral
 
Quinta da Sampaia
 
Largo do Rossio
 
Almeidinha
 
Cubos
 
TAGSMangualdeParques infantisúltimas
 
2017-07-20 08:46:35+00:00
 
tvn.pt
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Autarca de Mangualde saca sete mil euros de subsídio
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O caso, investigado pela PJ do Centro, ocorreu entre 2000 e 2011.
 
O caso, investigado pela PJ do Centro, ocorreu entre 2000 e 2011.
 
Manuel Costa, ex-presidente da Junta de Freguesia de Freixiosa, Mangualde, foi acusado pelo
Ministério Público de peculato por se apropriar indevidamente de 7730 euros de subsídio de
transporte.
Só tinha direito a ajudas de custo pelas viagens de casa para a Junta em dias de reuniões.
 
Dois membros do seu executivo são também arguidos por terem pago a verba.
 
O caso, investigado pela PJ do Centro, ocorreu entre 2000 e 2011.
Manuel Costa recusou falar ao CM sobre os factos.
 
08:2608:26
 
Por P.G.
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■ MANGUALDE 
Texto ►osé Ricardo Ferreira 

"TRÊS VULCÕES" NÃO DERAM 
DESCANSO AOS BOMBEIROS E POPULARES 

INCÊNDIO CHEGOU A 
VÁRIAS FREGUESIAS DO 
CONCELHO. CHAMAS 
FORAM COMBATIDAS POR 
MAIS DE 400 BOMBEIROS. HÁ 
SUSPEITAS DE FOGO POSTO 

Uma casa de segunda habitação 
e muitos edifícios de apoio aos 
agricultores destruídos pelas 

chamas. Seis mil hectares de área 
ardida. É este o balanço provisório 
dos incêndios florestais que lavraram 
no concelho de Mangualde entre a 
tarde de domingo (16 de julho) e a 
noite de terça-feira (18). Foram mais 
de dois dias de fogo que pintaram de 
negro vários espaços florestais, ter-
renos baldios e campos agrícolas em 
cinco freguesias e que obrigaram até à 
retirada de algumas pessoas da aldeia 
de Contenças de Cima por prevenção. 
A A25 também esteve cortada ao 
trânsito algumas horas entre Chãs 
de Tavares e Fornos de Algodres. A 
intensidade do fogo levou mesmo 
à ativação do Plano de Emergência 
Municipal. 
"Felizmente não houve nenhuma víti-
ma a lamentar", afirma João Azevedo, 
presidente da Câmara de Mangualde, 
que comparou os fogos a "três vul-
cões" que dizimaram centenas de 
hectares. As chamas chegaram mes-
mo ao concelho vizinho de Gouveia. 
Os técnicos do município vão agora 
fazer um levantamento dos prejuízos 
causados para tentar socorrer quem 
perdeu bens materiais com a passa-
gem das chamas. "É uma comissão 
de avaliação dos danos causados, 
para que as pessoas sejam perma- 

nentemente acompanhadas e possam 
resolver algumas situações que este-
jam dentro do enquadramento legal, 
através de janelas de oportunidade 
que, naturalmente, o Estado vai ter de 
criar", defende João Azevedo. 

Meio milhar de bombeiros 
No combate às chamas que lavraram 
durante mais de dois dias em Man-
gualde chegaram a estar mobilizados 
perto de 500 operacionais, apoiados 
por mais de uma centena de viaturas 
e meios aéreos. Meios que o pre-
sidente da Câmara de Mangualde 
considera terem sido suficientes, des-
tacando quer o trabalho desenvolvido 
pelos bombeiros, quer da própria 
população. 
O comandante dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde, Carlos 
Carvalho, avalia de forma "positiva" 
tanto o efetivo presente no teatro de 
operações, como a forma como de-
correu o combate naquele que foi "um 
dos grande incêndios de Mangualde" 
nos últimos anos. "Dada a dimensão 
que isto tomou e as três ignições 
simultâneas é natural que haja uma 
fase inicial de reações até que as coisas 
assentem numa fase posterior, que é 
quando se estabiliza", diz. 
A violência dos incêndios, o número 
de ignições, o vento, as dificuldades 
de acessos, o aproximar das chamas 
de aglomerados populacionais e a 
existência de casas isoladas foram 
algumas das dificuldades que os 
operacionais sentiram no terreno. 
O Sistema Integrado de Redes de 
Emergência e Segurança de Portugal 
(SIRF.SP) funcionou, mas segundo 
Carlos Carvalho registou algumas 

Fogo lavrou durante dois dias 

falhas "pontuais". "É o que às vezes 
surge num telemóvel, é uma situação 
perfeitamente normal", garante. 

Mão criminosa 
Os três incêndios ocorreram todos na 
tarde de domingo (16 de julho) num 
curto espaço de tempo o que levanta 
suspeitas de fogo posto. Segundo Au-
toridade Nacional da Proteção Civil 
(ANPC), as ocorrências começaram 
às 15h52 em Póvoa de Cervães, 16h06 
em Abrunhosa do Mato e 16h09 em 
Abrunhosa-a-Velha. "Só há uma 
coisa que tenho a certeza, que não 
começou naturalmente em três pon-
tos distintos com diferença de cinco 
minutos. Não acredito que a natureza 
[esteja na origem do incêndio], até 
nem estava a trovejar e o sítio onde as 
ignições se deram são suspeitas por-
que são junto às estradas principais", 
refere o comandante dos voluntários 
mangualdenses. 

Falta comida para o gado 
Depois da seca agora foi o fogo a 
agravar o problema da falta de pastos 
para os animais. Embora sem dados 
concretos, o presidente da Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos da 
Serra da Estrela (ANCOSE) admite 
que os produtores de ovelhas foram 
afetados pelas chamas. À semelhança 
do que já fez com os criadores de 
outros concelhos onde ocorreram 
incêndios, a organização vai "oferecer 
às pessoas que o solicitem alimentos, 
designadamente rações e fardos de 
palha». "Vamos encarregar os servi-
ços para que junto das populações 
saibam se efetivamente é necessário 
intervirmos", adianta. 
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MANGUALDE JÁ ESTÁ "EM QUARTO CRESCENTE"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=35edda22

 
Noites de encontros com as artes em mente arrancam com casa cheia
 
Ontem, 19 de julho, o Largo Dr. Couto foi palco da primeira noite da edição deste ano da iniciativa 'Em
Quarto Crescente: Noites de encontros com as artes em mente', promovida pela Câmara Municipal de
Mangualde. Cerca de 500 pessoas encheram o Largo para assistir ao espetáculo que contou com
teatro, música, dança e comédia.
 
A edição deste ano é dedicada à celebração do 20º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre
Alves. Sob o mote "1997 - 2001: A infância da Biblioteca", a noite de 19 de julho arrancou com a peça
de teatro "Abílio, Guardador de Abelhas", uma produção da Nicho - Associação Cultural, que contou a
história de um homem que embarca na insólita aventura de criar abelhas no cimo do seu prédio, no
meio de uma cidade sem nome. Seguiu-se um espetáculo de música e dança protagonizado pelo
Centro de Estudos Musicais Nancy, cujos alunos deliciaram a audiência com o talento. O comediante
João Seabra encerrou a noite, proporcionando "momentos de humor e de idiotice inata" que
arrancaram inúmeras gargalhadas da plateia.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Autarca de Mangualde saca sete mil euros de subsídio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-07-2017

Meio: Sábado Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=166665af

 
Por Correio da Manhã
Manuel Costa, ex-presidente da Junta de Freguesia de Freixiosa, Mangualde, foi acusado pelo
Ministério Público de peculato por se apropriar indevidamente de 7730 euros de subsídio de
transporte.
 
Só tinha direito a ajudas de custo pelas viagens de casa para a Junta em dias de reuniões.
 
Dois membros do seu executivo são também arguidos por terem pago a verba.
 
O caso, investigado pela PJ do Centro, ocorreu entre 2000 e 2011.
 
Manuel Costa recusou falar ao CM sobre os factos.
 
08:26
 
por
 
CM
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Mesquitela está mais 
perto da cidade de Mangualde
INAUGURAÇÃO A Mesquitela
está agora mais próximo do a
cidade. Na passada sexta feira
foram inauguradas as obras de
pavimentação da Rua da Ponte
na aldeia de Mesquitela (ligação
Rua da Estação/Mesquitela).

Esta é uma artéria impor-
tante que liga Mesquitela à ci-
dade de Mangualde (Rua da Es-
tação). Na cerimónia marcou
presença o presidente da Câ-
mara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, e o presidente
da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cu-
nha Alta, Bernardino Azevedo
e vários populares que aplau-
diram o investimento que vai
garantir mais segurança e mais
qualidade aos moradores e vi-
sitantes.

Segundo um anota da autar-
quia enviada à comunicação
social “a pavimentação, cubo
de granito, vem resolver pro-
blemas de acessibilidade, con-

forto e segurança para os resi-
dentes e para os utentes da li-
gação entre o perímetro urbano
da cidade e a localidade da Mes-
quitela”.

Trabalhos que contribuíram,
também, para encurtar a des-
locação em cerca de 1,2 quiló-
metros, com ligação directa ao

parque escolar e parque des-
portivo do concelho.

Esta foi uma obra assumida
pela União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cu-
nha Alta e que contou com 15
por  cento de financiamento da
Câmara Municipal de Man-
gualde. |

Obras garantem mais segurança na igação à cidade
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Mangualde aposta no turismo itinerante com estação de serviço de autocaravanistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5c7e9a2d

 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
25 Julho, 2017
 
José Silva
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Mangualde já tem área de serviço para autocaravanas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2572

 
Mangualde já tem área de serviço para autocaravanas
 
2017-07-26
 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
2017-07-26
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Mangualde vai receber central de biomassa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: Indústria e Ambiente Online

URL:http://www.industriaeambiente.pt/noticias/biomassa-mangualde/

 
26 julho 2017, quarta-feira
Energia
 
Para maximizar a utilização eficiente dos recursos naturais, vai ser instalada em Mangualde uma
central de biomassa para produção de energia elétrica. O projeto, que representa um investimento de
54 milhões de euros, foi apresentado a 13 de julho, numa visita do Secretário de Estado da Energia,
Jorge Sanches, à unidade de madeira e derivados da Sonae na região.
 
A central, além de estar pensada para abastecer a unidade fabril do grupo Sonae, vai permitir,
acredita a autarquia, criar outras empresas no setor da recolha dos recursos florestais. Para o
Presidente da Câmara, João Azevedo, a nova unidade "vai permitir produzir melhor eletricidade,
fomentar o ordenamento do território e criar empregos indiretos". O autarca acrescentou ainda que
"de acordo com o projeto, com a central termoelétrica a biomassa florestal poderá injetar até 12 MVA
de energia elétrica na rede pública".
 
O projeto engloba a engenharia, projeto e construção de uma caldeira de biomassa de última geração,
com 90 MW de potência de combustão, equivalente a 266kTon biomassa por ano, que utilizará como
combustível biomassa florestal residual. Ao associar a utilização da biomassa residual à utilização da
fibra virgem no processo industrial, e permitindo a utilização completa do recurso disponível, a
utilização da biomassa é mais rentável e permite aplicações mais nobres. Também ao combinar a
produção de energia térmica e elétrica, se maximiza o rendimento global do processo de geração de
energia. Outro benefício da instalação desta central no concelho é o investimento numa indústria
fortemente exportadora.
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Apresentação do projeto Alto Mondego_Rede Cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25602

 
Apresentação do projeto Alto Mondego_Rede Cultural
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
26 de Julho de 2017
 
21 Views
 
Realiza-se nesta sexta -feira, pelas 12 horas, no Auditório da Fundação Lapa do Lobo uma Conferência
de Imprensa para apresentação do projeto Alto Mondego_Rede Cultural, com a presença confirmada
dos Presidentes de Câmara de Fornos de Algodres( Manuel Fonseca), Nelas (José Borges da Silva),
Mangualde(João Azevedo) e Gouveia (Luis Tadeu).
 
26 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Estação de autocaravanas já em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=25595

 
Estação de autocaravanas já em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
26 de Julho de 2017
 
30 Views
 
Aposta no turismo
 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
26 de Julho de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde tem área de serviço de autocaravanismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4cddea23

 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
25 de Julho de 2017
 
Redacção
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TURISMO: Mangualde já tem estação para autocaravanas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2017

Meio: TVN TV Nelas Online

URL:http://www.tvn.pt/turismo-mangualde-ja-tem-estacao-para-autocaravanas/

 
Home Lifestyle TURISMO: Mangualde já tem estação para autocaravanas
 
TURISMO: Mangualde já tem estação para autocaravanas
 
Por tvn.pt - Jul 26, 2017
 
MANGUALDE JÁ TEM ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS
 
O PROJETO, DA RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE,
 
JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO E LOCALIZA-SE JUNTO À PRAIA DE MANGUALDE
 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
TAGSMangualdeTurismoúltimas
 
2017-07-26 09:37:45+00:00
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Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a285d542-e750-4097-a756-

032f62e2f3b6&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Em Mangualde, distrito de Viseu, há vários incêndios, um deles em Abrunhosa.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas habitações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7495509d

 
"As pessoas continuam nas suas casas, mas atentas ao desenvolvimento da situação", referiu
 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se hoje preocupado com o incêndio
que está a lavrar desde quarta-feira no seu concelho e que está a aproximar-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Em declarações à Lusa, João Azevedo explicou que as chamas continuam a lavrar em Contenças e
Póvoa de Cervães, sendo nesta última povoação que as chamas ameaçam chegar a alguns
aglomerados habitacionais.
 
"As pessoas continuam nas suas casas, mas atentas ao desenvolvimento da situação", referiu por
volta das 18:30.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
O autarca aproveitou ainda para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja
atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
"Peço aos cidadãos que estejam atentos e vigilantes a estes atos de terrorismo que estão a acontecer.
A situação é de extrema preocupação e emergência", acrescentou.
 
O incêndio que se encontra a lavrar no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, teve início perto do
meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, freguesia da Cunha-Baixa.
 
Às 18:30 encontravam-se no teatro de operações perto de duas centenas de bombeiros, apoiados por
mais de 60 meios terrestres e quatro meios aéreos.
 
2017-07-27T20:29:00Z
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Incêndios: Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas
habitações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e1ac545d

 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se hoje preocupado com o incêndio
que está a lavrar desde quarta-feira no seu concelho e que está a aproximar-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Em declarações à Lusa, João Azevedo explicou que as chamas continuam a lavrar em Contenças e
Póvoa de Cervães, sendo nesta última povoação que as chamas ameaçam chegar a alguns
aglomerados habitacionais.
 
"As pessoas continuam nas suas casas, mas atentas ao desenvolvimento da situação", referiu por
volta das 18:30.
 
O autarca aproveitou ainda para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja
atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Peço aos cidadãos que estejam atentos e vigilantes a estes atos de terrorismo que estão a acontecer.
A situação é de extrema preocupação e emergência", acrescentou.
 
O incêndio que se encontra a lavrar no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, teve início perto do
meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, freguesia da Cunha-Baixa.
 
Às 18:30 encontravam-se no teatro de operações perto de duas centenas de bombeiros, apoiados por
mais de 60 meios terrestres e quatro meios aéreos.
 
2017-07-27T19:22:39Z
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Alto Mondego_Rede Cultural
Os presidentes das Câmaras de Nelas, Mangualde,
Gouveia e Fornos de Algodres apresentam amanhã o
projecto ‘Alto Mondego_Rede Cultural’. A sessão de-
corre às 12h00, na Fundação Lapa do Lobo, em Nelas. 
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Cristiano Pereira recebido
em Mangualde e Nelas  

CAMPEÃO O atleta Cristiano
Pereira que conquistou a me-
dalha de ouro da prova dos
5.000 metros da categoria T20
(deficientes mentais) dos
Campeonatos do Mundo de
atletismo adaptado do Comité
Paralímpico Internacional,
que decorreram em Londres,
foi recebido em Mangualde
pelo presidente da Câmara,
João Azevedo.

Cristiano Pereira representa

a Casa do Povo de Mangualde,
juntamente com os outros
atletas que participaram nes-
tes jogos Carina Paim e Miguel
Monteiro (medalha de prata
do lançamento do peso), que
foram igualmente recebidos
pelo autarca. A acompanhá-
los estava o treinador João
Amaral.   

Além da medalha de ouro,
Cristiano Pereira conquistou
a medalha de prata na prova
dos 1500 metros e estabeleceu
um novo recorde europeu. Ca-
rina Paim ficou em 4.º lugar
nos 400 metros da categoria
T20.

Cristiano Pereira é natural
da freguesia de Lapa do Lobo,
em Nelas, e foi convidado a vi-
sitar a Fundação Lapa do
Lobo, juntamente com o seu
treinador. |

Atletas em Mangualde
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Presidente de Mangualde pede que população se mantenha alerta devido a fogo (em
atualização)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37030bbe

 
O fogo de Mangualde é um dos que concentra mais atenções da Protecção Civil no país. O incêndio,
que lavra desde o dia de ontem, provocou agora o corte da estrada nacional 232 que liga Mangualde a
Gouveia.
 
À Rádio Jornal do Centro, o presidente da Câmara de Mangualde acrescentou que é junto às aldeias de
Póvoa de Cervães, Contençãs de Baixo e de Cima que as preocupações são maiores.
 
João Azevedo salienta que a situação vivida no concelho é dramática por causa das ignições que estão
a acontecer ao mesmo tempo. O autarca pede, ainda, às populações para estarem de alerta a este
fenómeno, que classifica de estranhíssimo.
 
O fogo tem uma frente ativa, como revela Patrícia Gaspar, adjunta de operações na Autoridade
Nacional de Protecção Civil.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/07/FOGO-MANGUALDE-PATRICIA-1.mp3
 
Inserido em 27, Julho - 2017
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Autarca de Mangualde teme que chamas se aproximem de algumas habitações
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=debf98eb

 
Thu, 27 Jul 2017 20:39:10 +0200
 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, mostrou-se hoje preocupado com o incêndio
que está a lavrar desde quarta-feira no seu concelho e que está a aproximar-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Em declarações à Lusa, João Azevedo explicou que as chamas continuam a lavrar em Contenças e
Póvoa de Cervães, sendo nesta última povoação que as chamas ameaçam chegar a alguns
aglomerados habitacionais.
 
"As pessoas continuam nas suas casas, mas atentas ao desenvolvimento da situação", referiu por
volta das 18:30.
 
O autarca aproveitou ainda para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja
atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
"Peço aos cidadãos que estejam atentos e vigilantes a estes atos de terrorismo que estão a acontecer.
A situação é de extrema preocupação e emergência", acrescentou.
 
O incêndio que se encontra a lavrar no concelho de Mangualde, distrito de Viseu, teve início perto do
meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, freguesia da Cunha-Baixa.
 
Às 18:30 encontravam-se no teatro de operações perto de duas centenas de bombeiros, apoiados por
mais de 60 meios terrestres e quatro meios aéreos.
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Vouzela e São Pedro do 
Sul vão juntar-se às autar-
quias de Mangualde, Nelas, 
Penalva do Castelo, Sátão, 
Vila Nova de Paiva e Viseu 
para a constituição de uma 
empresa intermunicipal com 
vista à construção da Bar-
ragem da Maeira, no Rio 
Vouga, e a resolver os pro-
blemas da falta de água e de 
saneamento básico na região. 

Esta foi a solução encon-
trada, depois de o Tribunal 
de Contas ter chumbado a 
transformação dos SMAS 
- Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de 
Viseu numa empresa mu-
nicipal à qual as restantes 
câmaras iriam pertencer. A 
criação da empresa – que terá 
igualmente o nome de Águas 
de Viseu – irá permitir apre-

sentar diversas candidaturas 
que ascendem a 30 milhões 
de euros e que têm de ser sub-

Em causa está a instalação 
da nova barragem no Vouga 
e de uma nova Estação de 
Tratamento de Água (ETA), 
além do reforço do abaste-
cimento de água através da 
barragem de Fagilde, da ETA 
de Fagilde e do reservatório 

do Viso, além da construção 
de mais condutas.
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:15

 	OCS: Porto Canal - Último Jornal

 
ID: 70625036

 
27-07-2017 00:04

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=faddc681-c48e-4dce-8597-

44211699d52b&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Cerca de 300 operacionais combatem um incêndio em Mangualde, que durante a tarde, ameaçou
aldeias e casas. O incêndio chegou a estar controlado na manhã desta quinta-feira, mas ao início da
tarde, vários reacendimentos causaram grande preocupação aos operacionais.
Comentários de João Azevedo, presidente da C. M. de Mangualde.
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TVI 24

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: TVI 24 - 25ª Hora

 
ID: 70628673

 
27-07-2017 00:12

1 1 1

Incêndio florestal em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8d4fa3c7-247e-4fc9-841b-

0ad93902d10b&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O fogo de Mangualde já está controlado.
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TVI 24

 	Duração: 00:01:06

 	OCS: TVI 24 - 25ª Hora

 
ID: 70628688

 
27-07-2017 00:14

1 1 1

Autarca de Mangualde preocupado

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bed170f7-0d27-4e17-9479-

3394e4d3776f&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O fogo está dominado, mas a preocupação é constante. O presidente da Câmara Municipal de
Mangualde diz que apesar das meios adequados e da vigilância, os incêndios continuam a acontecer.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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CM TV

 	Duração: 00:05:25

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 70623831

 
27-07-2017 20:52

1 1 1

Incêndio em Mangualde - direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5bbab900-d255-4063-9534-

26063a387748&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Balanço do incêndio em Mangualde.
Direto.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:04:11

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 70623683

 
27-07-2017 21:24

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd72df6f-ae63-496c-a4f0-

ec6535b518c2&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O fogo de Mangualde que durante a tarde obrigou a um reforço de meios começa agora finalmente a
ceder.
Direto de Mangualde.
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Incêndio reativou e chamas estão a ser levadas para área já queimada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Bola Online (A)

URL:http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=684770

 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira, reativou durante a
tarde, mas as chamas já estão a ser dirigidas para uma zona já queimada, revelou o autarca João
Azevedo.
 Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana , explicou.
 
João Azevedo disse que houve  um grande reforço de meios aéreos  durante a tarde, estando sete a
combater as chamas. O autarca adiantou ainda que  não há povoações em risco .
 
Este incêndio teve início perto das 12 horas da passada quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na
freguesia de Cunha Baixa.
 
28-07-2017
 
[Additional Text]:
Foto genérica (Lusa)
Foto genérica (Lusa)
 
Redação
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Projeto "Alto Mondelo Rede Cultural" apresentado na FLL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6c0e82fa

 
Municípios de Nelas, Mangualde, Gouveia e Fornos de Algodres apresentaram hoje dia 28 de julho,
pelas 12h,
 
na Fundação Lapa do Lobo, o projeto "ALTO MONDEGO Rede Cultural".
 
O projeto garantiu a aprovação de um investimento no valor de 411.308,10 euros, com uma taxa de
cofinanciamento FEDER de 60%, para o desenvolvimento de programação cultural
 
em rede para o período de três anos. Esta aprovação resulta de uma candidatura submetida a 17 de
outubro de 2016
 
ao Programa Operacional Centro 2020, no âmbito do Aviso CENTRO-14-2016-03.
 
CM de Nelas
 
28 Julho, 2017
 
José Silva
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Presidente da Câmara de Mangualde diz que fogos são como o terrorismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Centro TV - Centro TV Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=cc9b163e

 
Videos
 
Presidente da Câmara de Mangualde diz que fogos são como o terrorismo
 
Por centrotv - 28 Julho, 2017 0 828
 
2017-07-28 16:38:11+00:00
 
centrotv
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01.00:011 

Nelson 
Lopes 
Samora 
Correia 

A NOTICIA 

FESTA. A partir de hoje e até domingo, 
as tradicionais festas em honra de Nos-
sa Senhora de Fátima animam a aldeia da 
Barrosa, no concelho de Benavente. 

A RESPOSTA 

Encierros com gado bravo, vacadas, 
romaria com campinos e cavaleiros e 
procissão são pontos fortes do pro-
grama, que Inclui concèrtos. 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

ANIMAÇÃO. O largo Dr. Couto, em 
Mangualde, acolheu mais uma edição da 
iniciativa 'Em Quarto Crescente: Noites 
de encontros com as artes em mente'. 

A edição deste ano foi dedicada à cele-
bração do 20Q aniversário da Bibliote-
ca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde. 

DÁDIVAS. A Associação de Dadores 
de Sangue do concelho de Mafra prosse-
gue hoje com as suas atividades e realiza 
mais uma ação de recolha. 

A ação de recolha realiza-se em Mafra, 
na sede da associação, no antigo edifí-
cio da junta de freguesia, das 15h00 às 
19h30. 

Baptista 
Simões 
Mafra 
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Incêndio em Mangualde reativou
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=354160cb

 
No local encontram-se 288 elementos dos bombeiros apoiados 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
No local encontram-se 288 elementos dos bombeiros apoiados 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira reativou durante a
tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o
presidente da autarquia, João Azevedo.
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20h00 desta sexta-feira, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil,
este fogo encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por
85 viaturas e sete meios aéreos.
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
20:4920:49
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Mais de 3400 bombeiros no combate aos fogos 
INCÉNDIOS Nisa foi a situação 
mais complicada, com três 
aldeias evacuadas e estradas 
cortadas. Em Mação, os 
"prejuízos são incalculáveis" 

O incêndio que lavrava em Nisa, 
no distrito de Portalegre, era o fogo 
que ontem ao final do dia mais 
preocupava a Proteção Civil. Três 
aldeias do concelho tiveram de ser 
evacuadas. Além desta situação, 
outros fogos importantes conti-
nuavam ativos, como os de Man-
gualde, em Viseu, e de Penacova, 
em Coimbra. 

Na conferência de imprensa às 
19.00, a adjunta do comandante da 
Proteção Civil, Patrícia Gaspar, dis-
se que desde as 00.00 de ontem fo-
ram registadas 96 ocorrências de 
incêndios florestais, seis das quais 
foram consideradas as mais im-
portantes. Apenas duas tiveram 
início ontem, com as restantes 
quatro avirem de dias anteriores. 

No total, em todas as operações 
em curso no território nacional, es-
tavam envolvidos 3451 operacio-
nais, 1050 veículos e 32 meios aé-
reas. 

As três localidades do concelho 
de Nisa evacuadas durante a tarde 
de ontem devido à ameaça dos in-
cêndios que lavram na zona são Fa-
lagueira, Monte Claro e Salavessa. 
As pessoas foram transportadas 
num autocarro da Câmara Munici-
pal para o pavilhão desportivo da 
Escola Básica do 2.0e 3.0 ciclos Pro-
fessor Mendes dos Remédios, na 
vila de Nisa. No total, estavam no 
pavilhão desportivo, ao final da tar-
de, cerca de 60 pessoas, como 
constatou a agência Lusa no local. 

Durante a noite, tinham sido 
evacuadas as localidades de Fala-
gueira, Vila Flor, Amieira do Tejo e 
Albarrol, devido às várias frentes de 
fogo, tendo as cerca de cem pes-
soas regressado ontem de manhã 
às suas casas. Foi ativado o Plano 
Municipal de Emergência e Prote-
ção Civil em Nisa, onde continua-
vam ontem a lavrar dois incêndios, 
cada um com duas frentes, que 
mobilizavam 440 operacionais, 
como apoio de 136 viaturas e oito 
meios aéreos, segundo a página na 
internet daANPC. Estes fogos obri-
garam ao corte do 1P2, no nó Gar-
dete, entre a A23 e Nisa, troço que 
faz ligação à Barragem de Fratel, no 
limite com o distrito de Castelo 
Branco. 

Em Mangualde, o autarca João 
Azevedo chegou a temer que as 
chamas atingissem aglomerados 
habitacionais. "Peço aos cidadãos 
que estejam atentos e vigilantes a 
estes atos de terrorismo que estão 
a acontecer. A situação é de extre- 

ma preocupação e emergência", 
disse o presidente da câmara. 

Na Guarda, alinha ferroviária da 
Beira Baixa esteve cortada entre 
AbranteseVibVelha de Ródão, devi-
do ao incêndio que lavrava na zona. 

Em Mação, as chamas parecem 
estar afastadas mas o rescaldo  

é dramático. O concelho sofreu 
uma "tragédia de prejuízos incal-
culáveis" que terá repercussão 
durante muitos anos, afirmou o 
autarca local, que "não vai des-
cansar" enquanto não tiver res-
postas sobre o combate ao incên-
dio. 

"Relativamente aos prejuízos e 
aquilo que aconteceu foi uma tra-
gédia que o concelho de Mação vi-
veu. Temos uma área superior a 17 
mil hectares ardidos, seis primeiras 
habitações, vários anexos, tratores, 
uma ou outra viatura, barracões, 
animais, pasto e uma perda imen- 

sa de floresta da nossa maior rique-
za. É um cenário desolador e pre-
juízos que neste momento são di-
(Iceis de calcular porque terão re-
percussões por muitos e muitos 
anos para este povo que recorren-
temente tem sofrido", disse Vasco 
Estrela, à agência Lusa. 
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Incêndios: Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f236f106

 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado hoje de madrugada e reativou durante a
tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exatamente os mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
2017-07-28T22:41:57Z
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Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c05bd83

 
Houve reforço de meios aéreos durante a tarde
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira reativou durante a
tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o
presidente da autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
2017-07-28T20:25:00Z
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Autarca de Mangualde
preocupado com os fogos
ABRUNHOSA DO MATO Um
fogo que começou na quarta-
feira de manhã no concelho de
Mangualde ainda continuava
activo ontem ao final do dia,
em Abrunhosa do Mato. De
acordo com informações do
Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro (CDOS) de Vi-
seu, por volta das 19h00, o in-
cêndio ainda tinha duas frentes
activas e mobilizava àquela
hora 210 operacionais, 63 veí-
culos e três meios aéreos. 

Segundo a mesma fonte, as
chamas estavam a lavrar
numa zona “íngreme” de mato
e não havia povoações amea-
çadas. Contudo, a EN232, entre
Mangualde e Gouveia esteve
cortada durante a tarde.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
mostrou-se preocupado com
o incêndio que se aproximava
de alguns aglomerados habi-
tacionais em Póvoa de Cer-
vães. O autarca aproveitou
ainda para deixar um apelo à

população do concelho, soli-
citando-lhe que esteja atenta,
já que não considera normal
que surjam tantos incêndios
em pouco tempo.

"Peço aos cidadãos que es-
tejam atentos e vigilantes a es-
tes atos de terrorismo que es-
tão a acontecer. A situação é de
extrema preocupação e emer-
gência", acrescentou.

Ontem, houve também pe-
quenos incêndios nos conce-
lhos de Vila Nova de Paiva,
Vouzela, Lamego, Oliveira de
Frades e noutro ponto do con-
celho de Mangualde. 

Na Guarda, um incêndio ru-
ral destruiu ontem uma casa
de primeira habitação na fre-
guesia de Vila Fernando, dei-
xando desalojado um homem
com 54 anos. O presidente da
Junta de Freguesia de Vila Fer-
nando, Bruno Pina Monteiro,
adiantou à Lusa que o desalo-
jado “vai ficar hoje [ontem] a
pernoitar nas instalações da
Junta de Freguesia”. C.T.F. |
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HOJE

APRESENTAÇÃO
DE PROJECTO

Nelas
12h00

Os presidentes das Câmaras
de Nelas, Mangualde, Gou-
veia e Fornos de Algodres
apresentam o projecto ‘Alto
Mondego_Rede Cultural’. A
sessão decorre às 12h00, na
Fundação Lapa do Lobo, em
Nelas.

CAMPANOLOGIAS
BEIRÃS

Tondela
21h30

No parque de estaciona-
mento junto ao Mercado Ve-
lho de Tondela realiza-se
um espectáculo intitulado
‘Campanologias Beirãs’, da
associação Binaural/Nodar.

QUEM QUER DANÇAR
COM A JOANINHA?

Nelas
21h30

O grupo de dança da Fun-
dação da Lapa do Lobo, em
Nelas, apresenta o espectá-
culo ‘Quem quer dançar
com a Joaninha?’, na sede
da Fundação.

AMANHÃ

IX FESTIVAL 
DE DOÇARIA

Vouzela
17h00

Vouzela recebe o Festival de
Doçaria ‘Doce Vouzela’. No
mesmo dia, decorre a apre-
sentação do livro 'O Pastel
de Vouzela em Livro' e no
domingo a actuação de
Mico da Câmara Pereira, às
22h00.

RECRIAÇÃO
HISTÓRICA

São Pedro do Sul
Amanhã e domingo

As Termas de S. Pedro do
Sul serão palco da recriação

histórica ‘Rainha D. Amélia a
Banhos’, lembrando a pri-
meira vez que a rainha foi às
termas fazer tratamentos,
em 1894. 

PEQUENO GRANDE 
POLEGAR

Vila Nova de Paiva
21h30

O espectáculo de rua da
ACERT (Tondela) ‘O Pe-
queno Grande Polegar’
apresenta-se em Vila Nova
de Paiva, na Praça do Muni-
cípio, e conta com a partici-
pação da comunidade.

BAILE DO
EMIGRANTE

Santa Comba Dão
22h00

A Associação Cultural e Re-
creativa do Coval, em Santa
Comba Dão, realiza um
baile do emigrante na antiga
escola primária. No palco
estará Jorge Andrade.

DOMINGO

PERCURSO 
PEREGRINO

São Pedro do Sul
Domingo, 3h00

A autarquia de S. Pedro do
Sul, a Termalistur, a União
de Freguesias de S. Marti-
nho das Moitas e Covas do
Rio e ACD da Rompecilha,
promovem o Percurso do
Peregrino. A concentração é
às 3h00 da manhã junto ao
parque de estacionamento
do Pavilhão Municipal ou às
3h30 em Rompecilha.

APRESENTAÇÃO 
DE CANDIDATURA

Tondela
21h00

José António Jesus apre-
senta a sua recandidatura à
Câmara de Tondela, no
Largo da República, reve-
lando também os nomes
dos candidatos à Câmara e
às Freguesias. Na sessão es-
tará presente Pedro Passos
Coelho. 
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Autarca de Mangualde preocupado com os fogos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/22181

 
Um fogo que começou na quarta-feira de manhã no concelho de Mangualde ainda continuava activo
ontem ao final do dia, em Abrunhosa do Mato. De acordo com informações do Comando Distrital de
Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, por volta das 19h00, o incêndio ainda tinha duas frentes
activas e mobilizava àquela hora 210 operacionais, 63 veículos e três meios aéreos.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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IV Encontro Gastronómico de Abrunhosa-a-Velha promove sabores tradicionais da
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Gazeta Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=68126a85

 
A gastronomia tradicional do concelho está de volta em mais um Encontro Gastronómico de
Abrunhosa-a-Velha. A iniciativa, que já vai na sua 4ª edição, realiza-se no dia 5 de agosto, a partir
das 17h00, no Centro da Aldeia.
 
A Sopa de barbo do Chefe João Tomé, o Arroz de pato do Chefe Alfredo, a Feijoada de javali do Chefe
Neca, a Caldeirada de peixe da Chefe Ivone e o Pão de centeio e pães de chouriço do Chefe Américo
farão as delícias de todos os presentes. A entrada tem o custo simbólico de cinco euros e permitirá aos
visitantes provar os vários "pratos" apresentados, bem como desfrutar de muita animação. A partir
das 22h00, em Vila Mendo de Tavares haverá Baile com o grupo Banda Sonora.
 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha, conta com a colaboração da
Câmara Municipal de Mangualde, do grupo Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, do Estrela do Mondego Futebol Club, do
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha e
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e com o patrocínio do Hotel Mira Serra, da
COAPE e da Quimirep.
 
Fri, 28 Jul 2017 12:30:46 +0200
 
Gazeta Rural
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Incêndios: Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fef116b3

 
28 Julho 2017 às 22:41
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado hoje de madrugada e reativou durante a
tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exatamente os mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 julho 2017 às 22:41
 
Lusa
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Incêndios: Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Jogo Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b6ba1909

 
28 Julho 2017 às 20:14
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada de hoje reativou durante a tarde, mas as
chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o presidente da
autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
O melhor d'O JOGO no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade O Jogo.
 
Subscrever
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 julho 2017 às 20:14
 
Lusa
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Em Nisa, três aldeias foram evacuadas devido às chhmas Em Penacova, os meios aéreos ajudaram a apagar o fogo 

Bombeiros que estavam 
em Penacova foram 
combater o fogo 
para Mangualde 

rés aldeias em Nisa foram 
evacuadas, ontem à tarde, 
no incêndio que mais 
preocupava as autorida-
des. À hora do fecho des-

ta edição, um reforço de bombeiros 
espanhóis que tinham estado em 
Mação chegava para ajudar no 
combate. Os fogos da Sertã, Mação 
e Penacova foram dominados às 
primeiras horas do dia, mantendo-
se, no entanto, a vigilância. O presi-
dente da Câmara Municipal de Ma-
ção fala em "prejuízos incalculá-
veis". 

Em Nisa, as chamas obrigaram à 
evacuação das aldeias de Palaguei-
ra. Salavessa e Monteclaro, subindo 
para sete o número de povoações 
onde as pessoas foram retiradas. 
Foi ativado o Plano Municipal de 
Emergência e Proteção Civil num 
fogo que, ao final da tarde de on-
tem, ainda lavrava em duas frentes, 
com mais de 400 bombeiros no 
combate. 

Em Penacova, o dia foi mais cal-
mo depois de uma noite complica-
da. As cinco frentes que chegaram 
a lavrar próxinio de São Mamede e 
Foz do Caneiro foram controladas 
ao início da tarde, sendo o comba-
te durante o dia feito, sobretudo, 
por ação dos meios aéreos, que fi-
zeram descargas em zonas de difí-
cil acesso para os bombeiros. A 
acalmia do vento também ajudou 
ao combate. "Hoje (ontem), está cal-
mo, mas a última noite foi muito 
complicada", confessou ao IN um 
popular, na zona de São Mamede. 

Ontem à tarde, eram bem visí-
veis os sinais da passagem do fogo, 
sobretudo nas encostas da Foz do 
Caneiro. Algumas centenas de 
bombeiros continuaram no local, 
para evitar reacendimentos. 

Até que enfim, alívio em Mação 
Ao final da tarde, alguns meios que 
estavam no fogo de Penacova fo-
ram mobilizados para Mangualde, 
onde decorre também um incêndio 
desde quarta-feira. O fogo levou ao 
corte da Fstrada Nacional 232, entre 
Mangualde e Gouveia, andando 
perto de algumas povoações, como 
a aldeia de Contenças. O presiden-
te da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo. pediu à po-
pulação que se mantenha alerta. 

Durante a madrugada de ontem, 
as populações dos concelhos da 

ideiam s carta de risco 

Classe de risco 
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FONTE:/MA INFOGRAFIA 

Sertã. Proença-a-Nova e Mação pu-
deram descansar, após cinco dias 
de combate às chamas, com prejuí-
zos ainda por avaliar. 

"Temos uma área superior a 17 
mil hectares ardidos, seis primeiras 
habitações. vários anexos, tratores, 
uma ou outra viatura, barracões, 
animais. pasto e uma perda imensa 
de floresta da nossa maior riqueza. 
É um cenário desolador e prejuízos 
que neste momento são difíceis de 
calcular", conta o presidente da Câ-
mara Municipal de Mação, Vasco 
Estrela. No total, em quatro dias, fo-
ram evacuadas 20 aldeias com cer-
ca de 200 pessoas. 

O autarca espera que tudo seja 
bem investigado e avaliado, para 
que não restem dúvidas. "Provavel-
mente foi tudo bem feito e, se foi 
tudo bem feito, temos de lamentar 
o azar que tivemos. Se alguma coi-
sa foi mal feita, os responsáveis se-
jam apurados. e que, dai, se tirem 
conclusões para outros casos, para 
o nosso futuro". sustenta. 
• 

 
COM AGtNOA LUSA 

Fogos Incêndios da Sertã, Mação e Penacova controlados 
Texto de iole Pedro Campos • 

Nisa é foco 
de preocupação 
no meio do alívio 

58 
CONCELHOS 
COM RISCO 
MÁXIMO 
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Fogo de Mangualde reativou e tem três frentes ativas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=12994f32

 
Hoje às 20:14, atualizado às 20:21
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira reativou durante a
tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca João Azevedo, mostrando-se otimista relativamente à resolução da
situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
O melhor do Jornal de Notícias no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Jornal de Notícias.
 
Subscrever
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20 horas de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 julho 2017
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Combate ao fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4a6f9d81

 
Fri, 28 Jul 2017 23:50:31 +0200
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado hoje de madrugada e reativou durante a
tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exatamente os mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
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Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para área queimada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6403ab1

 
Fri, 28 Jul 2017 21:20:20 +0200
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada de hoje reativou durante a tarde, mas as
chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o presidente da
autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
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Fogo de Mangualde reactivou, chamas estão a ser levadas para queimado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Público Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3291d743

 
O incêndio que tinha sido dominado durante a madrugado reactivou durante a tarde. Não há
povoações em risco.
 
O fogo de Mangualde tinha sido dado como dominado na madrugada de sexta-feira LUSA/NUNO
ANDRE FERREIRA
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta sexta-feira reactivou durante a
tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o
presidente da autarquia, João Azevedo. "Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de
queimado do incêndio que aconteceu há uma semana", explicou o autarca, mostrando-se optimista
relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações. De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa. Às 20h00 desta sexta-feira, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de
Protecção Civil, este fogo encontrava-se com três frentes activas. No terreno estavam 288
operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães. Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um
apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja atenta, já que não considera normal que
surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 de julho de 2017, 20:44
 
Lusa
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Combate aos fogos de Mangualde a evoluir favoravelmente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Renascença Online

URL:http://rr.sapo.pt/noticia/89951/combate_aos_fogos_de_mangualde_a_evoluir_favoravelmente

 
Autarca espera que este seja "o momento de viragem" num incêndio que lavra desde quarta-feira
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que chegou a ser dominado e reactivou-se esta sexta-feira à
tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
O incêndio reactivou e ficou com três frentes activas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de
Viseu) está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22h15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22h30 desta sexta-feira , segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Protecção Civil,
no terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exactamente os mesmos meios que já constavam da página às 20h00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 jul, 2017 - 23:07
 
Renascença
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Autarca de Mangualde apela à população que esteja vigilante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e4bc0021

 
RTP
 
28 Jul, 2017, 14:35
 
/ atualizado em 28 Jul, 2017, 14:35
 
| País
 
O incêndio de Mangualde foi dominado esta madrugada. O presidente da Câmara Municipal apela à
população para estar vigilante e chega a falar em terrorismo, face ao número de ocorrências nas
últimas semanas.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
 
2017-07-28T14:35:43+01:00

Página 396



A397

V Encontro Gastronómico de Abrunhosa-a-Velha promove sabores tradicionais da
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6877e994

 
5 DE AGOSTO, 17H00, CENTRO DA ALDEIA
 
A gastronomia tradicional do concelho está de volta em mais um Encontro Gastronómico de
Abrunhosa-a-Velha. A iniciativa, que já vai na sua 4ª edição, realiza-se no dia 5 de agosto, a partir
das 17h00, no Centro da Aldeia.
 
A Sopa de barbo do Chefe João Tomé, o Arroz de pato do Chefe Alfredo, a Feijoada de javali do Chefe
Neca, a Caldeirada de peixe da Chefe Ivone e o Pão de centeio e pães de chouriço do Chefe Américo
farão as delícias de todos os presentes. A entrada tem o custo simbólico de cinco euros e permitirá aos
visitantes provar os vários "pratos" apresentados, bem como desfrutar de muita animação. A partir
das 22h00, em Vila Mendo de Tavares haverá Baile com o grupo Banda Sonora.
 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha, conta com a colaboração da
Câmara Municipal de Mangualde, do grupo Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, do Estrela do Mondego Futebol Club, do
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha e
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e com o patrocínio do Hotel Mira Serra, da
COAPE e da Quimirep.
 
Rua Direita
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MANGUALDE já tem Estação de Serviço de Autocaravanas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8d819bef

 
APOSTA TURISMO ITINERANTE
 
O PROJETO, DA RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE,
 
JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO E LOCALIZA-SE JUNTO À PRAIA DE MANGUALDE
 
Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto,
da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto
à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
 
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá
dar resposta às necessidades dos autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias
valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da "cassete" sanitária, e proceder ao
abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e
duche, nas instalações da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
 
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que
torna o concelho mais convidativo a autocaravanistas nacionais e estrangeiros.
 
Rua Direita
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Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=db208f85

 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada de hoje reativou durante a tarde, mas as
chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o presidente da
autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
28 jul 2017
 
MadreMedia / Lusa
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Incêndio de Mangualde reacendeu-se ao final da tarde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: Sábado Online Autores: Cátia Andrea Costa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6dbd9024

 
O incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada desta quinta-feira reactivou durante a
tarde. Segundo o presidente da Câmara, João Azevedo, as chamas estão a ser dirigidas para uma área
queimada. De momento, revelou que "não há povoações em risco".
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca em declarações à Lusa.
 
O incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
Às 20h00 desta sexta-feira, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil,
este fogo encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por
85 viaturas e sete meios aéreos. Uma hora depois, os meios aéros tinham sido retirados, segundo a
SIC.
 
20:53
 
por
 
Cátia Andrea Costa
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Fogo de Mangualde reativou e tem três frentes ativas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2017

Meio: TVI 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8440f88d

 
2017-07-28T20:42:00
 
O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada de hoje reativou durante a tarde, mas as
chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à agência Lusa o presidente da
autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo encontrava-se
com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios
aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
Operacionais estão a tentar encaminhar o incêndio para a área que ardeu há uma semana
 
/ CM
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Porto Canal

 	Duração: 00:00:59

 	OCS: Porto Canal - Último Jornal

 
ID: 70665857

 
28-07-2017 00:06

1 1 1

Incêndios em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f848c86-d616-4e38-bff4-

a45dc07a5415&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O incêndio de Mangualde que foi dado como dominado na madrugada desta sexta-feira reativou
durante a tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada que faz paralelo com o
rio Mondego.
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SIC

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 70635110

 
28-07-2017 13:14

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe856827-6457-43f0-ac0d-

54863bf3f964&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Quanto ao incêndio de Mangualde ficou dominado a meio da noite passada; isto depois de uma tarde
muito complicada em que se registaram várias ignições ao mesmo tempo no concelho.
Declarações de João Azevedo, Pres. CM de Mangualde.

 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Tarde , 2017-07-28 15:06
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2017-07-28 17:05
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2017-07-28 19:02
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RTP 1

 	Duração: 00:01:44

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 70635743

 
28-07-2017 14:00

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31d08d0a-792f-43c7-9e46-

f71d3104010a&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O incêndio de Mangualde foi dominado de madrugada. O presidente da Câmara apela à população
para estar vigilante e chega a falar de terrorismo face ao número de ocorrências das últimas semanas.
Declarações de João Azevedo, presidente da CM Mangualde.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-07-28 14:24
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-28 15:05
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-28 16:10
 RTP 3 - 3 às... , 2017-07-28 17:06
 RTP 1 - Telejornal , 2017-07-28 20:05
 RTP 3 - 18/20 , 2017-07-28 18:18
 RTP 3 - 360 , 2017-07-28 21:05
 RTP 3 - 24 Horas , 2017-07-28 00:02
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2017-07-28 18:08
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CM TV

 	Duração: 00:16:18

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 70640954

 
28-07-2017 19:46

1 1 1

Incêndio em Mangualde - Direto

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8961d7e9-9a0d-4c31-b235-

220d591acca5&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Reativou o incêndio de Mangualde que ao final da manhã estava dado como dominado.
Direto da Póvoa de Cervães.
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CM TV

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 70640992

 
28-07-2017 20:02

1 1 1

Mangualde a arder

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51abb606-9fc4-483a-9726-

61bf97081b27&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Mangualde registou nas últimas três semanas 25 ocorrências de incêndio florestal o que leva o autarca
local a dizer que o território está a ser vítima de terrorismo ambiental.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2017-07-29 13:05
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Antena 1

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 70656524

 
28-07-2017 23:00

Mapa dos incêndios portugueses

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c2306045-f75d-489c-89c3-

85e5e97398ce&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Mapa dos incêndios portugueses:
- quase 300 operacionais apoiados por 85 carros, combatem o fogo em Mangualde.
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Renascença

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 70655975

 
28-07-2017 23:00

Incêndios em Portugal

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eec432c3-536b-46d6-adcb-

7e115f1b3d0f&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
As chamas em Mangualde continuam por controlar.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
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RTP 3

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 70644314

 
28-07-2017 23:00

1 1 1

Incêndio em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=70e99459-c296-42b1-9f87-

ab056bbd55bc&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Reacendeu-se ao início desta noite o incêndio de Mangualde. Este fogo chegou a ser dado como
dominado ao nascer do dia, mas voltou agora a ganhar força.
Ligação em direto.
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Incêndio em Mangualde começa a ceder aos meios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d7531d35

 
No local encontram-se 288 elementos dos bombeiros apoiados 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
No local encontram-se 288 elementos dos bombeiros apoiados 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado hoje de madrugada e reativou durante a
tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João Azevedo.
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22h15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22h30 desta sexta-feira, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no
terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exatamente os mesmos meios que já constavam da página às 20h00.
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
20:4920:49
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INCÊNDIOS A linha ferroviária
da Beira Baixa entre Barca de
Amieira e Fratel, no distrito de
Santarém, esteve ontem à noite
cortada devido a vários focos
de incêndio, disse fonte da In-
fraestruturas de Portugal (IP).

De acordo com a mesma
fonte, a linha foi cortada à 18h50,
após ter sido dado o alarme
quando se verificou que os fo-
gos estavam a atingir as traves-

sas de madeira da linha.
A circulação ferroviária da

Beira Baixa entre Barca de
Amieira (Mação) e Fratel (Vila
Velha de Ródão) foi retomada
cerca das 22h00.

Já em Mangualde, o combate
ao incêndio que foi dominado
ontem de madrugada e reacti-
vou durante a tarde, estava à
noite a evoluir favoravelmente,
segundo disse o presidente da

autarquia, João Azevedo.
O incêndio reactivou e ficou

com três frentes activas, sendo
que «a de Mangualde (no dis-
trito de Viseu) está a ceder aos
meios», referiu, cerca das
22h15. De acordo com o au-
tarca, as duas outras frentes es-
tavam do lado de Gouveia, no
distrito da Guarda, mas «as coi-
sas estão muito mais tranqui-
las», afirmou.|

Linha ferroviária da Beira Baixa
esteve cortada devido às chamas
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Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente - Autarca - Impala
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4d90338f

 
Mangualde, Viseu, 28 jul (Lusa) - O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado hoje de
madrugada e reativou durante a tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia,
João Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.
 
Segundo o autarca, "as duas outras frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as
coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos.
 
Estes eram exatamente os mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
AMF (CMM) // ARA
 
By Impala News / Lusa
 
Fri, 28 Jul 2017 23:47:31 +0200
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Fogo de Mangualde reativou, chamas estão a ser levadas para queimado - Impala
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b9706f45

 
Mangualde, Viseu, 28 jul (Lusa) - O incêndio de Mangualde que ficou dominado na madrugada de hoje
reativou durante a tarde, mas as chamas estão a ser dirigidas para uma área queimada, disse à
agência Lusa o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
"Estamos a tentar que sejam levadas para a zona de queimado do incêndio que aconteceu há uma
semana", explicou o autarca, mostrando-se otimista relativamente à resolução da situação.
 
Segundo João Azevedo, trata-se de "uma grande extensão que faz um paralelo com o Rio Mondego".
 
O autarca sublinhou que houve "um grande reforço de meios aéreos" durante a tarde, encontrando-se
sete no teatro de operações.
 
De momento, "não há povoações em risco", acrescentou.
 
Este incêndio teve início perto do meio-dia de quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de
Cunha Baixa.
 
Às 20:00 de hoje, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este fogo
encontrava-se com três frentes ativas. No terreno estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas
e sete meios aéreos.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, de acordo com João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães.
 
Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um apelo à população do concelho, solicitando-lhe que
esteja atenta, já que não considera normal que surjam tantos incêndios em pouco tempo.
 
AMF (CMM) // MLS
 
By Impala News / Lusa
 
Fri, 28 Jul 2017 21:17:20 +0200
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Autarca de Mangualde compara incêndios a terrorismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: Renascença Online

URL:

http://rr.sapo.pt/noticia/89955/autarca_de_mangualde_compara_incendios_a_terrorismo?utm_source=cxultima

s

 
"É preciso arranjar um antídoto para esta situação", afirma João Azevedo
 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, compara a vaga de incêndios e reacendimentos
a terrorismo.
 
"Apelido isto de uma forma de terrorismo junto das pessoas. É preciso arranjar um antídoto para esta
situação, porque não é normal que tenhamos ocorrências em permanência, em vários pontos do
concelho, em simultâneo", afirma o autarca.
 
"Aquilo que eu tenho ouvido por parte das instituições, das entidades competentes, das entidades de
comandam e na fita do tempo eu tenho que reagir desta maneira. Não pode ser de outra maneira. Nós
sabemos que há aqui uma coisa que não está bem", diz João Azevedo.
 
Mangualde está a ser assolado por um incêndio desde quarta-feira. As chamas chegaram a estar
dadas como controladas, mas esta sexta-feira ocorreu um reacendimento.
 
Este sábado de madrugada o fogo tinha três frentes activas e estava a ser combatido por 288
operacionais e 85 viaturas.
 
29 jul, 2017 - 00:27
 
Renascença
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NOVA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL EM MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f2854e6b

 
POLO EMPRESARIAL DE FAGILDE É APOSTA DA CÂMARA MANGUALDENSE PARA ATRAIR EMPRESAS
 
INVESTIMENTO GLOBAL aprovado no valor DE 4 MILHÕES DE EUROS
 
De forma a tornar o concelho mais atrativo para a instalação de empresas, a Câmara Municipal de
Mangualde vai investir cerca de 4 milhões de euros na criação e infraestruturação do Polo de Fagilde
da Zona Empresarial de Mangualde.
 
O investimento destina-se a criar uma nova área de acolhimento empresarial em Mangualde. O espaço
atual não permite dar uma resposta às necessidades das empresas, porque os espaços disponíveis são
poucos e porque não apresentam flexibilidade suficiente para se ajustar às necessidades específicas
das empresas.
 
Com a construção do Polo de Fagilde, a autarquia pretende dar maior visibilidade e promover a
atividade empresarial e as vantagens locativas do município, através da integração das várias áreas
de acolhimento numa Zona Empresarial multipolar, melhorando tanto a capacidade de fixar empresas
e empregos, como tornando a gestão mais eficiente e sustentável.
 
Rua Direita

Página 415



A416

Combate ao fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2017

Meio: SIC Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1d3ac0dd

 
País
 
NUNO ANDR\303\211 FERREIRA
 
29.07.2017 00h10
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado durante a madrugada de sexta-feira e
reativou durante a tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João
Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.Segundo o autarca, "as duas outras
frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.Este incêndio teve início perto do meio-dia de
quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos. Estes eram exatamente os
mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães. Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um
apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja atenta, já que não considera normal que
surjam tantos incêndios em pouco tempo.
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Combate aos fogo de Mangualde a evoluir favoravelmente
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País
 
NUNO ANDR\303\211 FERREIRA
 
29.07.2017 00h10
 
O combate ao incêndio de Mangualde, que foi dominado durante a madrugada de sexta-feira e
reativou durante a tarde, está a evoluir favoravelmente, disse o presidente da autarquia, João
Azevedo.
 
O incêndio reativou e ficou com três frentes ativas, sendo que "a de Mangualde (no distrito de Viseu)
está a ceder aos meios", referiu à agência Lusa, cerca das 22:15.Segundo o autarca, "as duas outras
frentes estão do lado de Gouveia", no distrito da Guarda, mas "as coisas estão muito mais tranquilas".
 
"Espero que seja este o momento de viragem", frisou.Este incêndio teve início perto do meio-dia de
quarta-feira, em Abrunhosa do Mato, na freguesia de Cunha Baixa.
 
Às 22:30 de hoje, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no terreno
estavam 288 operacionais, apoiados por 85 viaturas e sete meios aéreos. Estes eram exatamente os
mesmos meios que já constavam da página às 20:00.
 
Ao final da tarde de quarta-feira, segundo João Azevedo, o incêndio aproximou-se de alguns
aglomerados habitacionais em Póvoa de Cervães. Nessa altura, o autarca aproveitou para deixar um
apelo à população do concelho, solicitando-lhe que esteja atenta, já que não considera normal que
surjam tantos incêndios em pouco tempo.
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MANGUALDE: Celebrou dia dos avós
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Regiões
 
MANGUALDE: Celebrou dia dos avós
 
Por TVNelas - Julho 29, 2017 0 2
 
Compartilhar no Facebook
 
Tweet no Twitter
 
Cerca de 500 seniores e avós do concelho de Mangualde participaram, no passado dia 26 de julho, no
"Arraial Sénior", festa comemorativa do Dia dos Avós. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal
de Mangualde, teve lugar no Monte Nossa Senhora do Castelo. O Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a Vereadora Maria José Coelho, marcaram presença neste convívio.
 
A tradição voltou a cumprir-se em Mangualde e nesta quarta-feira foram muitos os avós e netos que
não faltaram à festa. O certame arrancou às 11h00 com a celebração eucaristia, seguido de um
almoço com troca de merendas. O "Arraial Sénior" estendeu-se pela tarde fora, com muita música,
animação e belos momentos de convívio.
 
A Câmara Municipal de Mangualde encara a celebração deste dia como uma festividade
intergeracional, de convívio entre avós e netos, sendo assim uma forma de homenagem, de
demonstração de carinho e apreço por todos os avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas
escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza.
 
TAGSMangualdeúltimas
 
COMPARTILHAR
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet Artigo anteriorESCAPE LIVRE: Festival de Clássicos em Setembro TVNelas
 
Julho 29, 2017
 
TVNelas
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4 milhões de euros para a criação do polo empresarial de Fagilde
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Em Mangualde: 4 milhões de euros para a criação do polo empresarial de Fagilde
 
2017-07-30
 
De forma a tornar o concelho mais atrativo para a instalação de empresas, a Câmara Municipal de
Mangualde vai investir cerca de 4 milhões de euros na criação e infraestruturação do Polo de Fagilde
da Zona Empresarial de Mangualde.
 
O investimento destina-se a criar uma nova área de acolhimento empresarial em Mangualde. O espaço
atual não permite dar uma resposta às necessidades das empresas, porque os espaços disponíveis são
poucos e porque não apresentam flexibilidade suficiente para se ajustar às necessidades específicas
das empresas.
 
Com a construção do Polo de Fagilde, a autarquia pretende dar maior visibilidade e promover a
atividade empresarial e as vantagens locativas do município, através da integração das várias áreas
de acolhimento numa Zona Empresarial multipolar, melhorando tanto a capacidade de fixar empresas
e empregos, como tornando a gestão mais eficiente e sustentável.
 
2017-07-30
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Mangualde. Autarquia investe 4 milhões no polo industrial de Fagilde,Encontro
Gastronómico em Abrunhosa a Velha e celebração do Dia dos Avós
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-07-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva
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De forma a tornar o concelho mais atrativo para a instalação de empresas, a Câmara Municipal de
Mangualde vai investir cerca de 4 milhões de euros na criação e infraestruturação do Polo de Fagilde
da Zona Empresarial de Mangualde.
 
O investimento destina-se a criar uma nova área de acolhimento empresarial em Mangualde. O espaço
atual não permite dar uma resposta às necessidades das empresas, porque os espaços disponíveis são
poucos e porque não apresentam flexibilidade suficiente para se ajustar às necessidades específicas
das empresas.
 
Com a construção do Polo de Fagilde, a autarquia pretende dar maior visibilidade e promover a
atividade empresarial e as vantagens locativas do município, através da integração das várias áreas
de acolhimento numa Zona Empresarial multipolar, melhorando tanto a capacidade de fixar empresas
e empregos, como tornando a gestão mais eficiente e sustentável.
 
Encontro Gastronómico em Abrunhosa a Velha
 
A iniciativa, que já vai na sua 4ª edição, realiza-se no dia 5 de agosto, a partir das 17h00, no Centro
da Aldeia.
 
A Sopa de barbo do Chefe João Tomé, o Arroz de pato do Chefe Alfredo, a Feijoada de javali do Chefe
Neca, a Caldeirada de peixe da Chefe Ivone e o Pão de centeio e pães de chouriço do Chefe Américo
farão as delícias de todos os presentes. A entrada tem o custo simbólico de cinco euros e permitirá aos
visitantes provar os vários "pratos" apresentados, bem como desfrutar de muita animação. A partir
das 22h00, em Vila Mendo de Tavares haverá Baile com o grupo Banda Sonora.
 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de Abrunhosa-a-Velha, conta com a colaboração da
Câmara Municipal de Mangualde, do grupo Desportivo e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, da
Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, do Estrela do Mondego Futebol Club, do
Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de Carnaval da freguesia de Abrunhosa-a-Velha e
das Marchas dos Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e com o patrocínio do Hotel Mira Serra, da
COAPE e da Quimirep.
 
Dia dos Avós celebrado com "Arraial Sénior"
 
Cerca de 500 seniores e avós do concelho de Mangualde participaram, no passado dia 26 de julho, no
"Arraial Sénior", festa comemorativa do Dia dos Avós. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal
de Mangualde, teve lugar no Monte Nossa Senhora do Castelo. O Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a Vereadora Maria José Coelho, marcaram presença neste convívio.
 
A tradição voltou a cumprir-se em Mangualde e nesta quarta-feira foram muitos os avós e netos que
não faltaram à festa. O certame arrancou às 11h00 com a celebração eucaristia, seguido de um
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almoço com troca de merendas. O "Arraial Sénior" estendeu-se pela tarde fora, com muita música,
animação e belos momentos de convívio.
 
A Câmara Municipal de Mangualde encara a celebração deste dia como uma festividade
intergeracional, de convívio entre avós e netos, sendo assim uma forma de homenagem, de
demonstração de carinho e apreço por todos os avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas
escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza.
 
29 Julho, 2017
 
José Silva
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Chef João Lage ensinou cozinha internacional em Mangualde
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O curso é uma parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o CEARTE e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde
 
A Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, esteve presente na sessão de
encerramento do curso de culinária "Cozinha internacional" no passado dia 24 de julho. O curso,
lecionado pelo chefe de cozinha João Lage, resulta da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal
de Mangualde, o CEARTE e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
As formandas assinalaram o fim do curso com a preparação de um jantar aberto a todas os
participantes que frequentaram as várias formações efetuadas neste âmbito, em Mangualde, durante
2017. Além da Vereadora da Câmara Municipal, Maria José Coelho, também esteve presente a
Diretora do CEARTE, Ana Cristina Mendes, Ulisses Monteiro, Técnico do CEARTE, e Ana Marto,
Coordenadora do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
O curso, que decorreu na cozinha da Escola Ana de Castro Osório, em Mangualde, teve a duração de
50h e teve como destinatários desempregados e empregados com interesse em adquirir competências
nesta área.
 
Mon, 31 Jul 2017 14:44:50 +0200
 
Gazeta Rural
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Mangualde assinalou o Dia dos Avós com "Arraial Sénior"
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Cerca de 500 seniores e avós do concelho de Mangualde participaram, no passado dia 26 de julho, no
"Arraial Sénior", festa comemorativa do Dia dos Avós. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal
de Mangualde, teve lugar no Monte Nossa Senhora do Castelo. O Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e a Vereadora Maria José Coelho, marcaram presença neste convívio.
 
A tradição voltou a cumprir-se em Mangualde e nesta quarta-feira foram muitos os avós e netos que
não faltaram à festa. O certame arrancou às 11h00 com a celebração eucaristia, seguido de um
almoço com troca de merendas. O "Arraial Sénior" estendeu-se pela tarde fora, com muita música,
animação e belos momentos de convívio.
 
A Câmara Municipal de Mangualde encara a celebração deste dia como uma festividade
intergeracional, de convívio entre avós e netos, sendo assim uma forma de homenagem, de
demonstração de carinho e apreço por todos os avós. Celebrar o Dia dos Avós significa celebrar a
experiência de vida, reconhecer o valor da sabedoria adquirida, não apenas nos livros, nem nas
escolas, mas no convívio com as pessoas e com a própria natureza.
 
30 de Julho de 2017
 
Redacção
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A RTP na era do preto e branco em Mangualde
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, a partir de 1 de agosto, a
exposição "O entretenimento na RTP na era do preto e branco". A exposição, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde em parceria com a RTP, estará patente ao público até dia 30 de setembro.
 
A 'fotografia de cena' foi uma prática constante na RTP ao longo de mais de 30 anos, e consistia no
registo fotográfico exaustivo - primeiro em negativos 6×6, depois já em 35mm - de todos os
programas que eram gravados em estúdio, capturando para fins documentais e de promoção, os seus
momentos
 
mais relevantes e também os seus protagonistas. No acervo da RTP contabilizam-se hoje perto duma
centena de milhar de "fotografias de cena" a preto e branco, cuja importância patrimonial transcende
assim a mera curiosidade histórica, ou a ilustração duma prática obsoleta.
 
A música e o teatro, o humor e os concursos, foram presença constante na grelha da programação
durante as primeiras décadas da televisão, e por excelência a companhia diária do serão de muitos
milhares de portugueses. A exposição "O entretenimento na RTP na era do preto e branco" revela
agora parte desta herança visual ao público, no ano em que a estação pública de televisão celebra 60
anos de história.
 
31 de Julho de 2017
 
Redacção
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Mangualde - A RTP na Era do Preto em Branco
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Exposição de Fotografia do espólio da RTP
 
CHEGA A MANGUALDE A 1 DE AGOSTO
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe, a partir de 1 de agosto, a
exposição "O entretenimento na RTP na era do preto e branco". A exposição, organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde em parceria com a RTP, estará patente ao público até dia 30 de setembro.
 
A 'fotografia de cena' foi uma prática constante na RTP ao longo de mais de 30 anos, e consistia no
registo fotográfico exaustivo - primeiro em negativos 6×6, depois já em 35mm - de todos os
programas que eram gravados em estúdio, capturando para fins documentais e de promoção, os seus
momentos
 
mais relevantes e também os seus protagonistas. No acervo da RTP contabilizam-se hoje perto duma
centena de milhar de "fotografias de cena" a preto e branco, cuja importância patrimonial transcende
assim a mera curiosidade histórica, ou a ilustração duma prática obsoleta.
 
A música e o teatro, o humor e os concursos, foram presença constante na grelha da programação
durante as primeiras décadas da televisão, e por excelência a companhia diária do serão de muitos
milhares de portugueses. A exposição "O entretenimento na RTP na era do preto e branco" revela
agora parte desta herança visual ao público, no ano em que a estação pública de televisão celebra 60
anos de história.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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CHEFE JOÃO LAGE ENSINOU COZINHA INTERNACIONAL EM MANGUALDE
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O curso é uma parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde, o CEARTE e o Agrupamento de
Escolas de Mangualde
 
A Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, esteve presente na sessão de
encerramento do curso de culinária "Cozinha internacional" no passado dia 24 de julho. O curso,
lecionado pelo chefe de cozinha João Lage, resulta da parceria estabelecida entre a Câmara Municipal
de Mangualde, o CEARTE e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
As formandas assinalaram o fim do curso com a preparação de um jantar aberto a todas os
participantes que frequentaram as várias formações efetuadas neste âmbito, em Mangualde, durante
2017. Além da Vereadora da Câmara Municipal, Maria José Coelho, também esteve presente a
Diretora do CEARTE, Ana Cristina Mendes, Ulisses Monteiro, Técnico do CEARTE, e Ana Marto,
Coordenadora do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
O curso, que decorreu na cozinha da Escola Ana de Castro Osório, em Mangualde, teve a duração de
50h e teve como destinatários desempregados e empregados com interesse em adquirir competências
nesta área.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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