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INVESTIMENTO A DECORRER ATINGE OS 7 MILHÕES 
DE EUROS 
MELHORIA DA REDE VIÁRIA, I N FRAESTRUTU RAS, EDUCAÇÃO, 
REGENERAÇÃO URBANA E ZONAS EMPRESARIAIS 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a 
concurso público, no final do ano passado e início 
de 2017, um conjunto de empreitadas, no âmbito 
do Plano Estratégico de Investimento Público, que 
visam a resolução de um conjunto de problemáticas 
existentes em várias freguesias do concelho. O 
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de 
euros e inclui a requalificação do parque escolar 
(com um investimento de meio milhão de euros), a 
requalificação do Bairro do Modorno que se encontra 
em fase de implementação (com o investimento 
de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num 
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de 
águas e saneamento básico bem como tratamento de 
águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do 
Salgueiro. 
"MANGUALDE VAI ASSISTIR, NOS PRÓXIMOS  

TEMPOS, AO MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE 
NO CONCELHO (...) 
PREPARÁMOS UM PLANO DE INVESTIMENTO 
PÚBLICO SUSTENTADO, SEM PRECEDENTES NA 
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO" — JOÃO AZEVEDO 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, 
"Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao 
maior investimento de sempre no concelho. Não 
são promessas. São factos concretos! Temos várias 
empreitadas em fase de contratação pública e 
outras já contratualizadas que poderão começar 
nos próximos dias". O autarca afirma "acabámos de 
arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de 
investimento público sustentado, sem precedentes 
na história do município. Com  capitais próprios e com 
fundos comunitários vamos sustentadamente investir 
no concelho e nas pessoas, tentando recuperar o  

tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, 
têm sido inexcedíveis na preparação deste plano 
de investimentos, que já leva mais de dois anos de 
trabalho de gabinete, e que agora está a passar para 
a execução, deixando-me extremamente orgulhoso 
e satisfeito. Lidero uma equipa, uma autarquia com 
excelentes profissionais", salienta. 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento 
público não fica por aqui. A regeneração urbana, o 
tratamento de águas residuais, a educação, a rede 
viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser uma 
preocupação e uma prioridade. Não conseguimos 
chegar a todos os problemas ao mesmo tempo, 
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos 
vários projetos técnicos de execução na sua reta 
final e estamos a preparar candidaturas a fundos 
comunitários que vão ser apresentados este mês 
e que representarão mais investimento na linha do 
plano de desenvolvimento estratégico do município': 
Várias freguesias do concelho serão alvo de 
investimentos e intervenções, fundamentalmente 
na rede viária e infraestruturas, como água e 
saneamento. O investimento será já uma realidade 
durante o ano de 2017. 
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400 PESSOAS PARTICIPARAM NO 
III ALCAFACHE BIKE DAY 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença 
na 3a edição do Alcafache Bike Day, onde mais de quatro centenas de desportistas 
participaram. Este trail de corrida e BTT, uma iniciativa da Casa do Povo de Alcafache, 
teve lugar no domingo dia 12 de fevereiro, e tinha como objetivo angariar fundos para 
a CPACOMVI DA — Associação Social Cultural e Recreativa de Alcafache. A prova, 
como habitualmente, contou com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 
A participação era individual e dividida em escalões masculino e feminino. Em cada um 
deles, os atletas podiam escolher o percurso de 30 ou 50 km. O percurso teve o seu 
início e término em Alcafache. 
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III ALCAFACHE BIKE DAY 

3' EDIÇÃO CONTOU COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 400 PESSOAS 

Uma iniciativa da Casa do Povo de Alcafache 
que tinha como objetivo angariar fundos para a 
Associação Social Cultural e Recreativa de Alcafache 

V  P.04 

PSA MANGUALDE 
300 NOVOS POSTOS DE 
TRABALHO 

NOVO MODELO DEVERÁ CRIAR 
UMA TERCEIRA EQUIPA DE 
TRABALHADORES 

VP.05 
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  

N.702 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

www-j ornalrenascimen to.pt 

15 de Fevereiro de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 

Publicação (blin7enal 
Preço 1,10 
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ALMOÇO 

SOLIDÁRIO 

JOVEM CASAL DE ABRUNHOSA DO 
MATO, LUÍS CARLOS E ESPOSA, 
PROMOVEU ALMOÇO SOLIDÁRIO 
PARA AJUDAR CRIANÇA, NETA DOS 
COMPADRES, COM GRAVE ATRASO NO 
DESENVOLVIMENTO NEUROMOTOR 

P. 07 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 232 613 298 
232 623 355 232 611 075 

da G. Guerra, INSTITUTO CLINICO Rua Comb. 

n° 27  -OFTALMOLOGIA 
Saudade, 

Rua da 

n/ 

CANDIDATOS À CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
MANGUALDE 
JOÃO AZEVEDO CONTINUA A SER 
O CANDIDATO DO PS 
JOAQUIM MESSIAS É O 
CANDIDATO PELO PSD 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Gerência de 
Serafim Tavares e Dinis Alfredo 

Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 
962974658 - 963051265 - 963901298 - 967011696 
www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@sapo.pt  

/ P. 09 

Página 3



A4

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 14,83 x 24,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68534008 15-02-2017

JOÃO AZEVEDO É CANDIDATO 
PELO PS AO TERCEIRO MANDATO 
DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE 
MANGUALDE 

Com o comunicado da Comissão Política do PSD de Mangualde que anunciou 

Joaquim Messias como seu candidato às próximas eleições autárquicas, contatamos 

João Azevedo, no sentido de sabermos se novamente seria candidato. 

Ao telefone, João Azevedo, confirmou ao Renascimento ser o candidato do PS à 

Câmara Municipal de Mangualde, nas próximas autárquicas, salientando mesmo, que 

tal já era público desde agosto de 2015. 

João Azevedo adiantou ainda, que neste momento, também já tem os candidatos a 

todas as juntas de freguesia do concelho. 

Uma formalização da candidatura ainda não tem data definida, sendo esta da 

responsabilidade do mandatário e do diretor de campanha. 
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COLÉGIO DO CONHECIMENTO E LAPSIS CENTRO DE 
APOIO PSICOTERAPÊUTICO E PSICOPEDAGÓGICO 
CELEBRAM PARCERIA 
No sábado, dia 11 de Fevereiro de 2017, a Lapsis 
Centro de Apoio Psicoterapêutico e Psicopedagógico 
e o Colégio do Conhecimento inauguraram, 
formalmente, uma parceria que visa servir a 
população infanto-juvenil e as respetivas famílias. 
Esta parceria caracteriza-se pela introdução de uma 
equipa multidisciplinar que integra a psicoterapia, 
pedopsiquiatria, terapia da fala, psicomotricidade, 
terapia familiar e formações de várias ordens, com 
vários públicos-alvo como professores, educadores de 
infância, pais, etc. 
Houve lugar a uma conferência em que participaram 
a Dra. Mónica Santos, como Diretora do Colégio 
do Conhecimento, que explanou a relevância para 
o Colégio das valências da Lapsis, no contexto do 
próprio Colégio, a importância de servir a população 
infanto-juvenil que frequenta o mesmo, os pais, 
educadores e os restantes colaboradores, desde 
auxiliares a professores. De seguida, a Dra. Maria 
Oliveira apresentou a Lapsis, os seus serviços e o 
seu funcionamento, durante os 17 anos em Lisboa e 
os cinco anos nos Açores. Na conferência, participou 
ainda a Dra. Dina Gomes, que ficará encarregue da 
ligação da Lapsis e dos seus serviços à Rede Social 
do Concelho e de trabalhar as relações familiares das 
pessoas que tiverem crianças ou jovens a beneficiar 
dos serviços da Lapsis. Seguidamente, a Dra. Sara 
Lopes, psicomotricista, falou da importância da 
psicomotricidade e do relevo que a própria Lapsis 
confere à mesma; dado que pouca gente conhece 
esta valência, a Dra. Sara explicou para que serve a 
psicomotricidade, quais os seus benefícios (a criança 
trabalha a criatividade, a resolução dos conflitos, 
a hiperatividade, a lateralidade, etc.); em suma, é a 
possibilidade da criança conseguir resolver os seus 
problemas de forma diferente e pouco convencional.  

junto da criança autista; a forma como a intervenção 
com uma criança hiperativa deve começar pela 
psicomotricidade e não pela psicologia e a descoberta 
de que, por vezes, a criança apresenta sintomas 
decorrentes do mau estar familiar e, por conseguinte, 
deve trabalhar-se com ela e realizar, simultaneamente, 
um trabalho com a famflia). Houve ainda a intervenção 
da assistente social da Segurança Social de 
Mangualde, Dra. Margarida Henriques, que colocou 
a ênfase no trabalho multidisciplinar, não apenas 
"intramuros" mas também com todas as parcerias 
disponíveis na comunidade. A Dra. Maria José Coelho, 
Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde, no 
pelouro da Ação Social, convidou a Lapsis a ocupar 
um lugar na Rede Social do Concelho. 
Terminadas as intervenções, teve lugar um 
pequeno-grande convívio para as cerca de 40 
pessoas presentes, onde se partilharam diversos 
conhecimentos. 
Renascimento conversou com Mónica Santos, diretora 
do Colégio do Conhecimento que, de forma resumida, 
mostrou um pouco o que é o Colégio e como surge 
esta parceria com a Lapsis. 

Mónica, diga-nos, porque abriu o Colégio em 
Mangualde? 
O Colégio abriu em Mangualde, no ano de 2014, para 
colmatar algumas lacunas existentes e necessidades 
apresentadas pelos alunos, pais/encarregados de 

Por fím, o Dr. Paulo Pereira, Diretor da Lapsis, fez uma 
pequena palestra acerca do que é a psicoterapia e de 
como é importante colocar em expansão o Universo 
Mental da pessoa, da criança e do jovem, e como 
esse facto pode contribuir para o próprio indivíduo 
resolver os seus sintomas. Falou, ainda, dos avanços 
que foram feitos e por ele sentidos, ao longo dos 17 
anos de experiência e de existência da Lapsis (como 
por exemplo, a importância da intervenção precoce 
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educação no âmbito da educação. 
Estou a falar, além daquilo que é o nosso foco, o 
apoio escolar e os cursos de línguas, da componente 
de apoio à família, de transporte, de programas de 
férias com atividades lúdico-didáticas. 
De acordo com as solicitações que nos são 
feitas, procuramos dar uma resposta adequada, 
com a dedicação e profissionalismo que nos 
caraterizam, visando ir ao encontro das necessidades 
apresentadas pelos alunos, pais e famílias. 

Com quantos alunos conta atualmente o 
Colégio? 
O Colégio tem vindo a crescer e atualmente conta 
com cerca de 60 alunos. 

Para dar resposta aos seus alunos, o Colégio tem 
ao seu serviço quantos professores? 
Temos 9 professores, que diariamente apoiam, dão 
explicações e acompanham os nossos alunos. 

Passando agora à parceria que hoje se assinala. 
Porquê neste espaço? 
Antes de mais, porque geograficamente se encontra 
bem localizado, no centro da cidade e próximo 
das escolas. Depois, o espaço. Foram necessárias 
algumas benfeitorias, nomeadamente a criação de 
mais duas salas, mas tudo concretizável. 
Estes fatores, aliados a um conhecimento pessoal, 
justificaram a abertura da Lapsis aqui no Colégio. 

Em que termos vem a Lapsis beneficiar o 
Colégio? 
A visibilidade, o conhecimento, tudo isso será benéfico  

para o Colégio. Mesmo para os nossos alunos é uma 
mais valia, nomeadamente para aqueles alunos que 
têm necessidade de consultas no psicólogo ou fazer 
terapias, podem, a partir de agora, encontrar tudo isto 
centralizado num só espaço. 

Quem pode utilizar os serviços da Lapsis? 
Toda a gente, salientando a particularidade de nos 
poderem ser encaminhadas pelas várias instituições 
existentes no concelho. 

Toda esta nova atividade que se prevê, trará 
certamente mais gente ao Colégio. A nível de  

espaço, o Colégio tem capacidade de reposta? 
Sim. Temos muito espaço e salas disponíveis para dar 
resposta às necessidades. 

Mónica, para finalizarmos, algo mais ou alguma 
outra consideração que queira deixar. 
Apenas referir que procuramos fazer sempre o melhor, 
acima de tudo, porque gostamos do que fazemos, 
sendo muito bom e gratificante ver que os pais/ 
encarregados de educação confiam no Colégio, sem 
nunca esquecer o nosso lema "O sucesso dos nossos 
alunos é o nosso sucesso". 
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, --NRTIDOSOCIAL DEMOCRATA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

CANDIDATO DO PSD PARA AS 
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 
O Partido Social Democrata vem, por este meio, informar que terá corno candidato a 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, nas próximas eleições autárquicas, 
o Dr. Joaquim Lúcio Trindade Messias. 
O nome do Dr. Joaquim Messias, atual vereador da Câmara Municipal de Mangualde, 
enquadra-se no perfil traçado para os candidatos do Partido Social Democrata 
a nível nacional. A nomeação resultou da votação interna no seio dos órgãos 
concelhios do PSD e, posteriormente, validado em sede de comissão politica 
distrital. 
Assumimos em conjunto, com confiança e sentido de responsabilidade, o próximo 
desafio autárquico, defendendo sempre que os Mangualdenses estão no centro de 
toda a esfera das competências municipais. 
Homem sério, honesto e capaz, o Dr. Joaquim Messias é, no nosso entender, a 
pessoa certa para recentrar, de novo, ação municipal naquilo que mais interessa: AS 
PESSOAS. 
Somos Todos Mangualde... 
A COMISSÃO POLÍTICA DE SECÇÃO — MANGUALDE 
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"RECICLAR A BRINCAR" - BRINQUEDOS FEITOS DE 
MATERIAIS RECICLADOS 
Está patente, até ao final do mês de fevereiro, 
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, a exposição "Reciclar a Brincar". A 
inauguração da mostra aconteceu ontem, 1 de 
fevereiro, e contou com a presença da Vereadora 
da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, 
Maria José Coelho, e de várias crianças do concelho. 
Os trabalhos podem ser vistos no horário da 
Biblioteca Municipal e a entrada é livre. 

Com o intuito de alertar as novas gerações para a 
importância e para as vantagens clo reaproveitamento, 
incentivar a criatividade e gerar consciência ambiental 
e responsabilidade social, a exposição é composta 
por brinquedos feitos de materiais reciclados. As 
obras são da autoria de jovens e crianças, no âmbito 
do projeto CLDS 3G, em parceria com a Equipa 
Multidisciplinar "Reconstruir", do RSI do Centro Social 
e Cultural da Paróquia de Mangualde. 
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MANGUALDE 
RECEBEU ENCONTRO 
DISTRITAL DE PETIZES E 
TRAQUINAS EM FUTSAL 
Mangualde acolheu, no passado sábado, 04 de 
fevereiro, o Encontro Distrital de Petizes e Traquinas 
em Futsal. Participaram no encontro mais de 200 
jovens atletas, distribuídos por mais de duas dezenas 
de equipas. O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, Joaquim Patrício, também esteve na 
iniciativa. O encontro decorreu no Pavilhão Municipal 
de Mangualde e no Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola EB 2,3 Ana de Castro Osório. 
A equipa mangualdense, Gigantes Sport Mangualde, 
participou com equipas em ambos os escalões. Esta 
prova foi uma organização da Associação de Futebol 
de Viseu, em parceria com o Município de Mangualde 
e o Gigantes Sport Mangualde. 
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SQUASH 
Realizou-se no passado dia 7 de Janeiro 2017 a 1' 
prova do Circuito Hotel Sra. do Castelo 2017 prova 
organizada pelo Let&Stroke — Secção de Squash da  

Casa do Povo de Mangualde. 
No inicio de um novo ano competitivo em termos de 
squash nacional, Mangualde foi o local escolhido para 
se realizar a primeira prova da época, motivo esse de 
arande oraulho. Atletas de diferentes pontos do país  

dirigiram-se até à nossa cidade e puderam dessa 
forma disputar os 1° pontos do ano. 
Em termos de resultados. 
Nesta 1' prova da época o grande vencedor foi 
Nelson Pereira (Mangualde) que venceu nesta final 
Miguel Mascarenhas (Porto) por 3-0 (13/11, 11/8, 
11/9 ), numa final nunca antes vista nas provas de 
Mangualde. 
Nas meias-finais Pereira venceu Rui Ferreira (Viseu) 
por 3-0 e Mascarenhas venceu Simão Neves (Anadia) 
por 3-0. 
No jogo de atribuição do 3° lugar Rui Ferreira levou a 
melhor e venceu Neves. 
No que toca às Placas Secundárias os resultados 
foram: 
Na final da Placa A, num jogo disputado entre 
Leonardo Durães (Santa Comba Dão) e Leonel 
Pereira (Lamego), Durães levou a melhor vencendo 
por 3-0 (11/9, 11/7, 11/9) . 
Na final da Placa B, num jogo disputado entre Tiago 
Filipe (Covilhã) e Ireneu Fernandes (Viseu), Filipe 
levou a melhor vencendo por 3-1 (11/9, 9/11, 11/7, 
11/9). 
Por fim um agradecimento aos patrocinadores 
Hotel Sra. do Castelo / M.P Martins Contabilidade / 
Ourivesaria Sonho d'Ouro / Gabinete de projectos 
e aos apoios da Câmara e Piscinas Municipais de 
Mangualde / Caves Messias / Mau Maria — Design 
A próxima prova deste circuito será o torneio de 
Fevereiro 2017 e que se realizará a 18 de Fevereiro. 
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A «diminuição substancial» dos efectivos de raças autóctones «ameaça a qualidade do 
queijo» certificado 

Redução do número de ovelhas ameaça queijo 
da serra certificado 

A redução do número de 
ovelhas da Serra da Estrela não 
parou de baixar nos últimos cinco 
anos, o que leva a associação do 
setor a defender incentivos 
públicos à preservação do queijo 
certificado da região. «Não 
podemos deixar extinguir o 
queijo Serra da Estrela», disse à 
ag!ncia Lusa Manuel Marques, 
presidente da Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos 
da Serra da Estrela (ANCOSE), 
que abrange 18 municípios dos 
distritos de Viseu, Coimbra, 
Guarda e Castelo Branco. 

Este filho de pastores de 
Mangualde, no distrito de Viseu, 
disse que, em 2012, havia cerca 
dc 120 mil ovelhas das duas raças 
autóctones, "badaleira" e "citrina 
mondegueira", de cujo leite é 
fino o queijo com denominação 
de originai protegida (DOP). No 
entanto, segundo Manuel 
Marques, que tem a profissão dc 
jurista na Câmara de Mangualde 
e excite funções de vereador no 
vizinho município de Nelas, em 
representação do CDS, o 
número de efectivos tem vindo a  

registar uma «quebra subs-
tancial-, situando-se actualmen-
te nas 75 mil cabeças. «Qualquer 
dia, o leite produzido pelas raças 
da Serra da Estrela não chega 
para o qudjo que é consumido no 
país», alertou. 

Para o presidente da 
ANCOSE, com sede em 
Oliveira do Hospital, importa 
que o Estado e as autarquias  

avancem com novas medidas de 
apoio à produção, recorrendo 
para tal aos fundos europeus do 
Portugal 2020. 

Manuel Marques lamentou 
que, na sz«nciade«umaalteração 
substancial da lei», no anopassado, 
tenha sido retinacloaosaiadcres um 
apoio anual de 15 coros por cada 
ovelha, que existia ao abrigo das 
chamadas «medidas agroam- 

klerie 

bientais», como incentivo ao 
aparecimento de novos rebanhos e 
ao desenvol-vimento do mundo 
mak comfinandamentodaUnião 
Etnopeia.«Ospastoresestãoaviitr 
com muitas dificuldades», 
adr...-'scentou, defendendo que «a 
Adminis-tração Central e os 
municípios tenham esEe cuidado» 
de elevar o nível das economias 
luniliarts do &traiu'mut-anhos°. 

Na sua opinião, «a política de 
subsídios à agricultura e pecuária 
está errada há muitos anos e isso 
tem sido transversal a todos os 
governos-, sendo necessário, no 
caso da ovinicultura da Serra da 
Estrela, incentivar° aparecimen-
to de novos rebanhos. 

A diminuição substancial,» 
dos efectivos de raças autóctones 
«ameaça a qualidade do queijo' 
certificado e compromete mesmo 
a capacidade dos criadores 
responderem à crescente procura 
deste produto DOP do Centro de 
Portugal. «A maioria dos pastores 
da região tem idades acima dos 
50 a 60 anos. Hoje, não há 
incentivos a esta parte da 
agricultura, que é a mais 
rentável, mas também a mais 
difícil-, sublinhou o presidente 
da ANCOSE 

'Rata-se de um sector que 
«cria trabalho e riqueza e é 
também importante na 
prevenção dos incêndios 
florestais», mas entre os 
produtores de queijo da Serra da 
Estrela «não há domingos, não há 
feriados, nem festas», enfatizou. 

A associação, que nasceu em 
1981, tendo como principal 
objectivo o melhoramento 
genético e a defesa das ovelhas da 
Serrada Estrela, foi nomeada três 
anos depois como entidade 
gestora do livro genealógico da 
raça e reúne atualmente 267 
produtores. 

O queijo da Serra da Estrela 
está este ano gesente nurn ciclo 
de feiras, que começou no dia 11, 
em 1knalva do Castelo (~) e 
que ene= a 19 de Março, em 
Fornos de Adies (Guarda. O 
calendário inclui ainda Cehico da 
Beira (Guarda), que começou no 
passado Sábado e se prolonga até 
ao pn5ximo Domingo. Seguem-w 
as feiras de Seia, Gouveia e 
Manteigas (Guarda), nesre fim-de-
semana prolongado do Carnaval, 
que só termina lèrça-feira 

Oquerizrdeodhaterátambém 
destaque emita'ram, entre Sexta- 
feira e Domingp e entre 4 e 5 de 
Mary.). Ainda em Março, enne os 
dias 4 e 19, &unem as feiras de 
Oliveira do Hospital e Tábua 
(Coimbra), Agurarda Beira e Fomos 

Algxlies (Guarda). 
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CANDIDATURAS DECORREM ATÉ FINAL DE MARÇO: 

CONCURSO «WANTED BUSINESS IDEAS» DESAFIA 
À INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE NA CIM VISEU DÃO LAFÕES 

Está em marcha a segunda 
edição do «Wanted Business 
Ideas», um concurso de ideias de 
negócio promovido pela Rede 

Regional de Empreendedonsmo 
Viseu Dão Lat.-6es e coordenado 
pela CIM Viseu Dão LaRies em 

colaboração com o Instituto Po-
litécnico e Assoe iação Empresa-
rial da Regido de Viseu. O obje-
ctivo é captar para este território 

projectos que acrescentem mo-
wição e criatividade ao seu teci-
do empresarial. As candidaturas 
decorrem até ao final do mes de 

Março. 

Apresentado na Biblioteca 

Municipal de Mangualde na 
presença do secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Coesão. 
Nelson de Souza, o «Wanted 

Business ldeas» está estruturado 
para "identificar indivíduos com 
potencial empreendedor e para 
ajudar a detectar ideias de ne-

gócio inovadoras capazes de se 
materializarem e converterem 
em negócios viáveis, quer sejam 

pequenas iniciativas emergentes 
ou negócios com forte potencial 
de desenvolvimento". 

Das candidaturas a apresen-
tai-  serão escolhidos os 12 me-
lhores projectos, recebendo o 

vencedor a quantia de 10 mil 
cures. Na primeira edição. em 
2016, foram candidatadas 97 
ideias de negócio. 

José Morgado Ribeiro, pre-
sidente da CIM Viseu Dão 
Lafões, lamentou, naquela 

cerimónia, o atraso na atribuição 
dos fundos comunitários do Por-
tugal 2020 que, em seu entender. 

"já deveriam estar no terreno a 
financiar iniciativas como o 
«Wanted Business Ideas» agora 
lançado, num ano particular-

mente importante para a con-
solidação da nossa econom ia". 

"Criar um verdadeiro ecos-

sistema empreendedor na re-
gido" é, para o secretário exe-
cutivo da CIMVDL, Nuno Mar-

unho, o objectivo central de todo 
um trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido pelo organismo 
intermunicipal em colaboração 

com as autarquias e instituições 
de ensino superior. E que vai 
continuar, até ao final do mês de 

Março, com a promoção. a nivel 
nacional, de roadshows e work-
shops que funcionem como ace-
leradores de ideias de negocio. 
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CONCURSO «WANTED BUSINESS 
IDEAS» DESAFIA À INOVAÇÃO 
NA CIM VISEU DÃO LAFÕES 
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Há cada vez vez menos 
rebanhos na Serra...

A redução do número de ove-
lhas da Serra da Estrela não parou 
de baixar nos últimos cinco anos, 
o que leva a associação do setor a 
defender incentivos públicos à pre-
servação do queijo certificado da 
região. 

“Não podemos deixar extin-
guir o queijo Serra da Estrela”, dis-
se Manuel Marques, presidente da 
Associação Nacional de Criadores 
de Ovinos da Serra da Estrela (AN-
COSE), que abrange 18 municí-
pios dos distritos de Viseu, Coim-
bra, Guarda e Castelo Branco.

Este filho de pastores de Man-
gualde, no distrito de Viseu, disse 
que, em 2012, havia cerca de 120 
mil ovelhas das duas raças autócto-
nes, “bordaleira” e “churra monde-
gueira”, de cujo leite é feito o queijo 

com denominação de origem prote-
gida (DOP).

No entanto, segundo Manuel 
Marques, que tem a profissão de 
jurista na Câmara de Mangualde e 
exerce funções de vereador no vizi-
nho município de Nelas, o número 
de efetivos tem vindo a registar uma 
“quebra substancial”, situando-se 
atualmente nas 75 mil cabeças.

“Qualquer dia, o leite produzi-
do pelas raças da Serra da Estrela 
não chega para o queijo que é con-
sumido no país”, alertou.

Para o presidente da ANCOSE, 
com sede em Oliveira do Hospital, 
importa que o Estado e as autar-
quias avancem com novas medi-
das de apoio à produção, recorren-
do para tal aos fundos europeus do 
Portugal 2020.
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Produtores, associações do sector, 
Turismo do Centro, Comunidades 

Intermunicipais e autarcas da Região 
Demarcada do Queijo Serra da Estrela 
preparam uma grande acção de pro-
moção do Queijo Serra da Estrela em 
Lisboa.

O autarca de Oliveira do Hospital foi 
o anfitrião de uma reunião de trabalho 
para preparação da iniciativa. Presidida 
por José Carlos Alexandrino, a reunião 
contou com a presença do presidente 
do Turismo Centro de Portugal, Pedro 
Machado; do presidente do Município 
de Seia, Filipe Camelo; do presidente 
do Município de Penalva do Castelo, 
Francisco Carvalho; e autarcas e repre-
sentantes dos Municípios de Celorico 
da Beira, de Gouveia, de Mangualde, de 
Arganil, e de Viseu; dos responsáveis das 
associações Associação Nacional de 
Criadores de Ovinos da Serra da Estrela 
(ANCOSE) e Cooperativa dos Produto-
res de Queijo Serra da Estrela (Estrela-
Coop); e dos secretários executivos das 

Reunião decorreu em Oliveira do Hospital 

Região prepara acção de promoção 
do Queijo Serra da Estrela em Lisboa

Comunidades Intermunicipais - CIM Re-
gião de Coimbra e CIM Beiras e Serra da 
Estrela.

Para desenvolver e delinear o progra-
ma da iniciativa foi constituído um grupo 
de trabalho envolvendo a CIM Região de 
Coimbra, a CIM Beiras e Serra da Estrela 
e as entidades representativas do sec-
tor.

A realização de uma iniciativa pro-
mocional do Queijo Serra da Estrela na 
capital do país é um anseio com vários 
anos que foi inicialmente dialogado en-
tre os Municípios de Oliveira do Hospital 
e de Seia e que agora ganhou novo al-
cance com o alargamento ao território 
da Região Demarcada do Queijo Serra 
da Estrela e com a integração de vários 
parceiros.

Nesse sentido foi lançado o repto ao 
Turismo do Centro de Portugal que ma-
nifestou a disponibilidade para apoiar a 
acção através do Programa Valorizar. 
Neste encontro, Pedro Machado, da 
parte do Turismo Centro de Portugal as-

sumiu a disponibilidade para apoiar um 
evento de promoção de gastronomia e 
vinhos em Lisboa, com grande enfoque 
no Queijo Serra da Estrela, uma das sete 
maravilhas da Gastronomia Portuguesa 
e uma das marcas fortes do Centro de 
Portugal.

Enquanto anfitrião do encontro, José 
Carlos Alexandrino referiu que “este é 
um projecto que nos deve mobilizar a 
todos para afirmarmos a nossa região 
junto do grande mercado da capital 
e criarmos condições para promover 
e valorizar economicamente o Quei-
jo Serra da Estrela”. Para o autarca de 
Oliveira do Hospital, “um evento com 
esta dimensão é simultaneamente uma 
grande operação de marketing terri-
torial e de criação de novos mercados 
para o Queijo Serra da Estrela”. 

Para levar por diante esta iniciativa foi 
criada uma equipa de coordenação da 
iniciativa que vai apresentar uma pro-
posta de programa a desenvolver em 
Lisboa e a candidatar a financiamento.
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A redução do número de ovelhas 
da Serra da Estrela não parou de 

baixar nos últimos cinco anos, o que 
leva a associação do sector a defender 
incentivos públicos à preservação do 
queijo certificado da região.

“Não podemos deixar extinguir o 
queijo Serra da Estrela”, afirmou Manuel 
Marques, presidente da Associação 
Nacional de Criadores de Ovinos da 
Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange 
18 municípios dos distritos de Viseu, 
Coimbra, Guarda e Castelo Branco.

Este filho de pastores de Mangualde, 
no distrito de Viseu, disse que, em 2012, 
havia cerca de 120 mil ovelhas das duas 
raças autóctones, “bordaleira” e “churra 
mondegueira”, de cujo leite é feito o 
queijo com denominação de origem 
protegida (DOP).

No entanto, segundo Manuel Marques, 
que é jurista na Câmara de Mangualde 
e exerce funções de vereador no 
vizinho município de Nelas, o número 
de efectivos tem vindo a registar 
uma “quebra substancial”, situando-
se actualmente nas 75 mil cabeças. 
“Qualquer dia, o leite produzido pelas 
raças da Serra da Estrela não chega 
para o queijo que é consumido no país”, 
alertou.

Para o presidente da ANCOSE, 
com sede em Oliveira do Hospital, 
importa que o Estado e as autarquias 
avancem com novas medidas de apoio 
à produção, recorrendo para tal aos 
fundos europeus do Portugal 2020.

Manuel Marques lamentou que, na 
sequência de “uma alteração substancial 
da lei”, no ano passado, tenha sido 
retirado aos criadores um apoio anual 
de 15 euros por cada ovelha, que existia 
ao abrigo das chamadas “medidas 
agroambientais”, como incentivo ao 
aparecimento de novos rebanhos e 
ao desenvolvimento do mundo rural, 
com financiamento da União Europeia. 
“Os pastores estão a viver com muitas 
dificuldades”, acrescentou, defendendo 
que “a Administração Central e os 
municípios tenham esse cuidado” de 
elevar o nível das economias familiares 
do interior montanhoso.

Na sua opinião, “a política de subsídios 
à agricultura e pecuária está errada há 
muitos anos e isso tem sido transversal 
a todos os governos”, sendo necessário, 

Presidente da ANCOSE mostra-se preocupado

Redução do efectivo ameaça produção 
de queijo da Serra da Estrela DOP  

no caso da ovinicultura da Serra da 
Estrela, incentivar o aparecimento de 
novos rebanhos.

A “diminuição substancial” dos 
efectivos de raças autóctones “ameaça 
a qualidade do queijo” certificado e 
compromete mesmo a capacidade dos 
criadores responderem à crescente 
procura deste produto DOP do Centro 
de Portugal.

“A maioria dos pastores da região 
tem idades acima dos 50 a 60 anos. 
Hoje, não há incentivos a esta parte 
da agricultura, que é a mais rentável, 
mas também a mais difícil”, sublinhou 
o presidente da ANCOSE. Trata-se de 
um sector que “cria trabalho e riqueza 
e é também importante na prevenção 
dos incêndios florestais”, mas entre os 
produtores de queijo da Serra da Estrela 

“não há domingos, não há feriados, nem 
festas”, enfatizou.

A associação, que nasceu em 1981, 
tendo como principal objectivo o 
melhoramento genético e a defesa das 
ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada 
três anos depois como entidade gestora 
do livro genealógico da raça e reúne 
actualmente 267 produtores.

O queijo da Serra da Estrela está este 
ano presente num ciclo de feiras, que 
começou em Penalva do Castelo e que 
encerra a 19 de Março, em Fornos de 
Algodres.

O queijo de ovelha terá também 
destaque em Trancoso a 04 e 05 
de Março. Entre os dias 04 e 19 de 
Março, decorrem as feiras de Oliveira 
do Hospital, Tábua, Aguiar da Beira e 
Fornos de Algodres.
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APICULTURA Organizados por Harald Hafner, com 

o apoio do Município de Mangualde, vão decorrer 

nesta cidade vizinha, dois cursos de apicultura, 

com diferentes graus de dificuldade - iniciados e 

avançado - nos dias 18 e 19 de março e de 26 de  

março a 16 de julho, respetivamente. O objetivo 

passa por proporcionar a prática apícola em meio 

urbano ou caseiro, de forma simples. Inscrições 

através do telefone com o número 914 457 285, ou 

do endereço eletrónico: nn.nelas@gmail.com  

Página 17



A18

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 9,26 x 21,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68533817 01-03-2017

QUER APRENDER A 
TRABALHAR COM 
ABELHAS? 
MANGUALDE ACOLHE NOVOS CURSOS DE 
APICULTURA 
Iniciados: 18 e 19 de março 
Avançado: 26 de março a 16 de julho 
Estão abertas as inscrições para novos de cursos de 
apicultura. Organizados por Harald Hafner, contam com 
o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e têm dois 
graus de dificuldade: iniciados e avançado. O primeiro 
realiza-se nos dias 18 e 19 de março e o segundo de 
26 de março a 16 de julho, na Raiz dos Saberes (aulas 
teóricas) e na Quinta do Modorno (aulas práticas). As aulas 
teóricas realizam-se das 9h00 às 12h30 e as práticas das 
14h00 às 18h00. Oferecer a oportunidade de começar 
a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma 
simples, sustentável e a baixo custo é o principal objetivo 
destes cursos. As inscrições, abertas à comunidade, estão 
a decorrer e deverão ser efetuadas através do telefone 
914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. Os cursos só 
se realizam com um mínimo de 10 inscritos e um máximo 
de 15. 
CURSO INICIANTES 
Destinado a pessoas sem ou com pouca experiência que 
desejem iniciar a aprendizagem da apicultura que querem 
dar os primeiros passos nesta área, serão abordados temas 
como: primeiros passos - como começar, fascínio abelhas -
porque tornar-se apicultor, colmeias, ferramentas, materiais 
- e o seu uso, legislação apícola - que é importante, o local 
certo para as abelhas - como escolher bem, primeiros 
passos com as colmeias - que podemos ver, introdução a 
biologia do enxame - a base de tudo e próximos passos -
como seguir o caminho. 
CURSO AVANÇADO 
A formação avançada incidirá sobre os seguintes temas: 
flora apícola e alimentação das colmeias, maneio apícola 
ao largo do ano e desdobramentos, criação e seleção de 
rainhas, formação varroa e sanidade apícola e produtos da 
colmeia — colheita, cuidados, qualidade, transformação e 
refinação. 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. 
O formador junta 20 anos de experiência na apicultura 
com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, 
com profundos conhecimentos do mundo e das técnicas 
de apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há 
cinco anos, já formou mais de 500 futuros apicultores e é 
proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. 
E ainda Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura 
(Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na Áustria. 
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ARRANQUE DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
VARIANTE DE ABRUNHOSA DO MATO 
INVESTIMENTO DE 1,3 MILHÕES DE EUROS EM 
OBRAS TERÁ JÁ EXECUÇÃO DURANTE O MÊS 
DE FEVEREIRO E MARÇO 
Começaram as obras de requalificação da variante 
de Abrunhosa do Mato na freguesia da Cunha 

Baixa, que assinalam o arranque de um conjunto de 
investimentos que se sucederão a muito curto prazo 
e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 
milhões de euros, já durante os meses de fevereiro 
e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de 

investimentos com obras a concurso no valor de 7 
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma 
melhoria/requalificação da rede viária municipal em 
várias estradas municipais do concelho e na rede de 
infraestruturas. 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde «o arranque da requalificação da 
variante de Abrunhosa do Mato é uma demonstração 
clara de que a autarquia pretende passar rapidamente 
do papel e do planeamento para a obra propriamente 
dita. É simbólica porque marca o início de um conjunto 
de investimento sem paralelo em todas as freguesias 
do concelho». 
O autarca sublinha ainda que «trata-se de um 
investimento importante para a freguesia e para 
Abrunhosa do Mato porque requalífica um troço de 
via fundamental no perímetro urbano e que estava 
em muito mau estado, devolvendo às pessoas a 
qualidade, conforto e segurança que merecem». 
João Azevedo destaca a existência de «um plano de 
investimentos que mudará o paradigma da atividade 
municipal e que se focará no investimento só 
possível porque conseguimos equilibrar as contas do 
município. Os 7 milhões de obras a concurso e que 
pretendemos executar ainda este ano é urna parte do 
plano de investimentos que queremos para garantir 
o futuro sustentado do concelho para promover a 
qualidade de vida dos mangualdenses». 

Página 19



A20

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 18,84 x 22,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68533822 01-03-2017

LANÇAMENTO DAS ATAS DA VIII MESA REDONDA 
"A LUSITÂNIA ENTRE ROMANOS E BÁRBAROS" 
Realizou-se no passado dia 23 de fevereiro, o 
lançamento das Atas da VIII Mesa Redonda "A 
Lusitânia entre Romanos e Bárbaros", realizada no 
âmbito do congresso internacional científico de 
Arqueologia Clássica que aconteceu em Mangualde, 
em maio de 2013. Na sessão, que decorreu na 
Universidade de Coimbra, esteve presente o Vereador 
da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Lopes e o Diretor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, José Pedro Paiva. Ficou a 
promessa de se repetir o evento do lançamento em 
Mangualde, em data a agendar. 
A sessão contou com uma breve apresentação da 
obra e explicação da importância da mesma para 
a divulgação do conhecimento científico produzido. 
A organização aproveitou ainda a oportunidade 
para agradecer à autarquia mangualdense pela 
disponibilidade, apoio e hospitalidade no referido 
evento. A coordenação da edição da obra é dos 
professores de Arqueologia da Universidade de 
Coimbra: José d'Encarnação; Maria Conceição Lopes 
e Pedro C. Carvalho. 
REUNIÃO INTERNACIONAL SOBRE A LUSITÂNIA 
ROMANA JUNTOU ESPECIALISTAS EM  

MANG UALDE 
Em maio de 2013, Mangualde acolheu a realização 
de uma reunião internacional sobre a Lusitânia 
Romana que juntou especialistas de vários países. 
Tratou-se da "VIII Mesa-redonda Internacional sobre 
a Lusitânia Romana — Entre Romanos e Bárbaros". 
A reunião, que visava a apresentação e o debate das 
mais recentes descobertas e investigações sobre a 
província romana da Lusitânia que se dividia entre 
os territórios portugueses e espanhóis atuais, tinha 
como objetivo aclarar o período pós desintegração 
do Império Romano até ao estabelecimento do reino 
visigodo naquele território. 
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DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS DO 
PRÉ ESCOLAR DO CONCELHO DE MANGUALDE 

No passado dia 24 de fevereiro de manhã, as ruas 
de Mangualde encheram-se de cor, música e alegria 
com o Desfile de Carnaval das crianças dos jardins-
de-infância do concelho. A iniciativa, organizada 
pela Câmara Municipal de Mangualde, contou com 
a participação de cerca de 350 crianças com idades 
compreendidas entre os 3 e os 5 anos de idade. 
Como habitual a concentração teve lugar junto ao 
Antigo Colégio tendo depois, o desfile percorrido as 
ruas centrais da cidade que se encontravam repletas 
de público para ver passar os pequenos foliões. 
Além de educadores e auxiliares a acompanhar 
as crianças estiveram também a Guarda Nacional 
Republicana, os Bombeiros Voluntários de Mangualde, 
coloboradores da Câmara Municipal que ajudavam a 
orientar e organizar o cortejo, bem como dois carros 
de som com música de Carnaval convidando à folia. 
Neste dia, o sol brilhou, mas as crianças dos jardins 
de Infância de Fagilde, Gandufe, Vila Garcia, S. 
Julião, Conde D. Henrique e das IPSS's do Complexo 
Paroquial de Mangualde, da Obra Social Beatriz 
Pais — Raul Saraiva, do Centro Paroquial Santiago 
Cassurrães e da Creche Mariazinha Lemos, brilharam 
muito mais e mostram aos adultos, que também eles 
sabem ser "grandes". 
Melhor do que palavras, ficam algumas imagens que 
demonstram o que foi o Desfile das Crianças deste 
Carnaval de 2017. 
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A Biblioteca Municipal Dr, Alexandre Alves, em 
Mangualde, acolheu no passado dia 15 de fevereiro, 
a apresentação da 2a edição do Concurso Nacional 
de Ideias de Negócio - "Wanted Business Ideas". 
Na sessão marcou presença o Secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, o 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, José Morgado, Presidente do Conselho 
Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno 
Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão 
Latões, Vitor Gomes, do Crédito Agrícola, Miguel 
Henriques, Presidente da Federação Nacional de 
Associações de Business Angels, Nelson Sousa, 
Presidente do conselho Fiscal da Airv e Paula 
Carvalho, Vice Presidente do Instituto Politécnico de 
Viseu. 
O concurso agora apresentado é um concurso de 
âmbito nacional, mas onde os projetos deverão 
abranger recursos da região: termalismo, produtos 
endógenos, recursos naturais, entre outros. Sob o 
mote 'A tua ideia tem um local próprio para nascer... 
a iniciativa dinamiza assim o empreendedorismo da 
região Dão-Lafões. 
O "Wanted Business Ideas" é um concurso de 
captação de novas ideias e negócios, promovido e 
organizado pela Rede Regional de Empreendedorismo 
Viseu Dão Latões, sob a coordenação da CIM, em 
estreita colaboração com o Instituto Politécnico de 
Viseu, a Associação Empresarial da Região de Viseu 
e com o apoio da Federação nacional de Associações 
de Business Angels, do Clube Business Angels Viseu 
Dão Lafões e com o apoio do Crédito Agrícola. 
O objetivo é a captação de novas empresas e a 
mobilização de potenciais empreendedores, visando 
a sua capacitação empresarial adaptada às diversas 
fases de estádio da sua ideia e desenrola-se em 5 
fases, Lançamento de "Calí" nacional e receção de 
candidaturas; Realização de oficinas de criatividade 
e geração de ideias; Realização de "BootCamp de 

atrasos na atribuição de fundos comunitários que 
deveriam financiar iniciativas como o concurso 
lançado, salientando que 2017 irá ser um ano 
muito importante para o País, nomeadamente na 
consolidação da economia. 
A finalizar as intervenções, usou da palavra o 
Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, 
Nelson de Souza que, em jeito de resposta à critica 
de José Morgado, destacou todo o trabalho que tem 
sido realizado pelo atual Governo no que respeita aos 
fundos do Portugal 2020. Salientou mesmo, que dos 
1,3 mil milhões de euros contratualizados 30% já se 
encontram no terreno ou quase lá. 
No que diz respeito ao concurso "Wanted Business 
Ideias" Nelson de Souza felicitou a CIM e as 
autarquias pela iniciativa salientando que este é um 
projeto bem estruturado e bem apoiado, criado com o 
envolvimento de diversas instituições da região. 

imersão de ideias"; Coaching de apoio aos finalistas; 
Realização da final do concurso de ideias de negócio. 
A ideia vencedora irá receber um prémio no valor 
de 10000,00 euros, e as candidaturas podem ser 
formalizadas até 30 de março, estas, podem ser 
individuais ou apresentadas por grupos com máximo 
até 4 elementos. 
Na sessão de apresentação João Azevedo referiu a 
valorização do território e todas as potencialidades 
que o Wanted Business Ideas trás para Mangualde e 
para a região. 
Nuno Martinho, salientou todo o trabalho que a 
CIM Viseu Dão Latões tem vindo a desenvolver em 
colaboração com as instituições e as autarquias da 
região em prol do empreendedorismo na região. 
Como exemplo de alguns projetos referiu o Projeto 
piloto da regularização da Pinha e do Pinhão que está 
a decorrer. 
José Morgado, presidente da CIM, referiu os 
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CARNAVAL EM QUINTELA DE AZURARA 

O CARNAVAL GENUINAMENTE PORTUGUÊS 
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CONCURSO DE IDEIAS DE 
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SECRETÁRIO DE ESTADO NELSON 
DE SOUZA PRESENTE NA 
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MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

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

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

da G. Guerra, 
n° 27 

INSTITUTO CLINICO 
DEOFTALMOLOGIA 

232 611 075 
Rua da 

Saudade, 
n°7 

Contatos: 232613652 - 969056617 - 966124596 - 
962974658 - 963051265 - 963901298 - 96701 1696 
www.funerariaferrazealfredo.pt  funeraria.f.a@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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a internet, frisando acima de tudo, a importância dos 
mais pequenos darem sempre conhecimento aos pais 
ou a um adulto próximo, de toda e qualquer situação 
que lhes surja no meio virtual para se evitarem 
complicações futuras. 
Esta ação decorreu de proposta da Direção Geral de 
Educação que, em parceria com a Universidade de 
Coimbra, procura no mês de fevereiro, mês em que se 
assinala do dia da Internet segura, dar a conhecer os 
perigos existentes nas novas tecnologias, contando 
para a sua realização, com o apoio da autarquia e do 
agrupamento de escolas. 
Ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais Segura 
tornou-se um evento marcante no calendário da 
segurança na Internet, sendo hoje comemorado em 
mais de 100 países e em todos os continentes, Em 
Portugal, a iniciativa realiza-se em colaboração com o 
Projeto SeguraN Et, da Direção-Geral de Educação. 

CRIANÇAS 
SENSIBILIZADAS PARA 
O USO SEGURO DA 
INTERNET 
No dia 23 de fevereiro, a Câmara Municipal de 
Mangualde associou-se ao Dia da Internet Mais 
Segura, com uma ação de sensibilização destinada 
aos cerca de 300 alunos do 3.° e 4.° anos de 
escolaridade do concelho. 
A ação foi dividida em duas sessões que tiveram lugar 
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves às 14h00 
e às 15h00. A ação de sensibilização foi assegurada 
pelas explicações da Dra Raquel Costa do Centro de 
Competência Softciências do Departamento de Física 
da Universidade de Coimbra, que durante cerca de 
uma hora respondeu a dúvidas e deixou alertas para 
a forma como as crianças, e mesmo os adultos, usam 
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TOURISM TRAIN EXPERIENCES PASSOU POR 
MANGUALDE 
Com o objetivo de potenciar o turismo na Beira 
Alta e valorizar o comboio como meio de transporte 
para aceder a estas regiões, na passada sexta-
feira, 17 de fevereiro, o "Tourism Train Experiences" 
passou por Mangualde. Nesta paragem, dois grupos 
apresentaram projetos para a dinamização do turismo 
local, tendo como denominador comum o comboio na 
linha da Beira Alta. Os participantes foram recebidos 
pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo e tiveram ainda a oportunidade de 
provar a excelência da gastronomia local. 
TOURISM TRAIN EXPERIENCES: DESENVOLVER 
REGIÕES ONDE A AUTENTICIDADE E O 
POTENCIAL TURÍSTICO EXISTEM 
A 2a  edição do projeto "Tourism Train Experiences" é 
promovida pela Secretaria de Estado do Turismo, o 
Turismo de Portugal, I.P. e a Universidade Europeia, e 
vai atravessar a Beira Alta de comboio, apresentando 
20 projetos sob o lema «Lendas e Tradições da 
Península Ibérica». 

Este projeto pretende desenvolver regiões onde a 
autenticidade e o potencial turístico existem, mas 
estão pouco desenvolvidos. É critério de escolha do 
espaço: a existência de linha ferroviária a servir a 
região, seja sob a forma de apeadeiro ou estação, 
a densidade populacional baixa, quotas de mercado 
baixas e vontades e interesses das autoridades locais 
e governamentais de desenvolver o espaço. 
Em Portugal e em Espanha são várias as boas 
práticas ao nível da cultura escrita, da tradição oral, 
do turismo e das relações entre as comunidades. A 
valorização das lendas e tradições é uma das formas 
de potenciar o desenvolvimento da Beira Baixa e 
do espaço transfronteiriço. A Beira Alta, apesar dos 
recursos turísticos e únicos que apresenta, tem uma 
capacidade de atração relativamente reduzida. No 
ano 2015, o número de dormidas nestes concelhos 
situou-se nos 2.588 milhares que, no cômputo global 
do país, representa cerca de 9% do total de dormidas 
registadas. 
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Melhoria da rede viária no concelho de Mangualde
 
2017-03-02
 
Começaram as obras para pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do
Penedo via Bairro Imaculada Conceição, na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, bem como o calcetamento da rua da Tapada na Freguesia de Quintela de Azurara. Estas
empreitadas representam um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de fevereiro e
março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal
em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
LIGAÇÃO ANÇADA/BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO/BAIRRO DO PENEDO
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  esta era uma obra esperada há
muitos anos pela população que vive em Ançada, no Bairro da Imaculada Conceição e no Bairro do
Penedo/Santo Amaro de Azurara. 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.
 
O autarca sublinha ainda que  estamos num novo tempo no concelho de Mangualde, pois esta obra só
foi possível porque consolidamos as contas do Município. Equilibramos as contas públicas e só agora
estão reunidas as condições para fazer esta obra, que há mais de uma década é esperada pelas
populações. Este eixo vai ligar Santo Amaro a Ançada e estas duas aldeias ao centro urbano de
Mangualde, dando assim mais qualidade de vida no dia a dia aos habitantes .
 
CALCETAMENTO NA RUA DA TAPADA NA FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
A estreita articulação entre a autarquia e as juntas de freguesias do concelho permite-nos resolver os
problemas das pessoas com mais eficiência e celeridade, levando a Regeneração Urbana às aldeias. O
calcetamento da Rua da Tapada é uma obra fundamental que visa melhorar as acessibilidades
pedonais e o fluxo de trânsito rodoviário na malha urbana da povoação , sublinha ainda o edil.
 
2017-03-02
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“Cerca das 13h30m do dia 24 
de novembro de 1890 chegava 
à estação ferroviária de Viseu, 
proveniente de Stª Comba 
Dão, o comboio que fazia a 
viagem de inauguração da 
‘Linha de Viseu’. Transportava 
uma numerosa comitiva que 
acompanhava o ministro 
das Obras Públicas, Tomás 
Ribeiro, do recém empossado 
(14.10.1890) Governo 
extrapartidário  de João 
Crisóstomo”.

Jorge Adolfo Marques
Historiador

“A exposição ‘O Mundo 
dos Minerais em Selos’ está 
vocacionada para a aplicação 
dos minerais no dia-a-dia”.

Adelino Figueiredo
Coordenador do Museu de Quartzo

“Continuo a achar que o 
mal do setor social é querer 
continuar a replicar o que 
já existe e não apostar, de 
uma vez por todas, no que é 
necessário”.

Michael Batista
Prov. da Santa Casa de Penalva do Castelo

“O arranque da requalificação 
da variante de Abrunhosa do 
Mato é uma demonstração 
clara de que a autarquia 
pretende passar rapidamente 
do papel e do planeamento 
para a obra propriamente 
dita”.

João Azevedo
Presidente da Câmara de Mangualde

“O Governo tem de clarificar o 
que é que quer fazer das SRU 
[Sociedade de Reabilitação 
Urbana], porque não são só 
dos municípios, são também 
participadas pelo Estado 
central, através do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação 
Urbana”.

Almeida Henriques
Presidente da Câmara de Viseu Página 28
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Lançamento das Atas da VIII Mesa Redonda
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
1 de Março de 2017
 
106 Views
 
Decorreu na passada quarta-feira, dia 23 de fevereiro, o lançamento das Atas da VIII Mesa Redonda
"A Lusitânia entre Romanos e Bárbaros", realizada no âmbito do congresso internacional científico de
Arqueologia Clássica que aconteceu em Mangualde, em maio de 2013. Na sessão, que decorreu na
Universidade de Coimbra, esteve presente o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde,
João Lopes e o Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, José Pedro Paiva. Ficou a
promessa de se repetir o evento do lançamento em Mangualde, em data a agendar.
 
A sessão contou com uma breve apresentação da obra e explicação da importância da mesma para a
divulgação do conhecimento científico produzido. A organização aproveitou ainda a oportunidade para
agradecer à autarquia mangualdense pela disponibilidade, apoio e hospitalidade no referido evento. A
coordenação da edição da obra é dos professores de Arqueologia da Universidade de Coimbra: José
d'Encarnação; Maria Conceição Lopes e Pedro C. Carvalho.
 
REUNIÃO INTERNACIONAL SOBRE A LUSITÂNIA
 
ROMANA JUNTOU ESPECIALISTAS EM MANGUALDE
 
Em maio de 2013, Mangualde acolheu a realização de uma reunião internacional sobre a Lusitânia
Romana que juntou especialistas de vários países. Tratou-se da "VIII Mesa-redonda Internacional
sobre a Lusitânia Romana - Entre Romanos e Bárbaros". A reunião, que visava a apresentação e o
debate das mais recentes descobertas e investigações sobre a província romana da Lusitânia que se
dividia entre os territórios portugueses e espanhóis atuais, tinha como objetivo aclarar o período pós
desintegração do Império Romano até ao estabelecimento do reino visigodo naquele território.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Curso de formação sobre Bordados de Tibaldinho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
2 de Março de 2017
 
39 Views
 
Uma aposta da autarquia mangualdense
 
Mangualde continua a apostar na tradição e nos Bordados de Tibaldinho. Nesse sentido, a Câmara
Municipal de Mangualde, em parceria com a Junta de Freguesia de Alcafache e com o CEARTE - Centro
de Formação Profissional do Artesanato, promove mais um curso de  Pontos Bordados / Bordados de
Tibaldinho , de 18 de abril a 3 de maio, das 14h00 às 19h00, na sede da Sociedade da Banda
Filarmónica de Tibaldinho, em Tibaldinho.
 
Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), esta formação tem como objetivo
manter viva a confeção dos bordados de Tibaldinho e preservar, promover e valorizar este património
cultural que constitui parte da identidade mangualdense. Esta formação tem como destinatários
desempregados, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano.
 
Os/as interessados/as deverão dirigir-se ao Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de
Mangualde, de 13 de março a 7 de abril, fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos: Cartão
de Cidadão ou do Bilhete de Identidade, e do N.º de Contribuinte, Certificado de Habilitações,
fotografia e o Número de Identificação Bancária (NIB). As inscrições são gratuitas, mas limitadas.
 
Por:Mun.Mangualde
 
2 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Sete milhões em obras 
no concelho de Mangualde 

A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público um 

conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investi-

mento Público, que visam a resolução de um conjunto de problemáticas 

existentes em várias freguesias do concelho. O investimento a decorrer 

atinge os sete milhões de euros e inclui a requalificação do parque es-

colar (com um investimento de meio milhão de euros), a requalificação 

do Bairro do Modorno que se encontra em fase de implementação 

(com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num 

conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e sanea-

mento básico bem como tratamento de águas residuais e conclusão da 

Zona Empresarial do Salgueiro. 

Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, 

nos próximos tempos, ao maior investimento de sempre no concelho", 

com capitais próprios e com fundos comunitários. 

O autarca acrescenta ainda que a regeneração urbana, o trata-

mento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empre-

sariais continuarão a ser uma preocupação e uma prioridade. "Não 

conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo, mas a seu 

tempo vamos ter que os resolver". 
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Prova de natação na Piscina Municipal

A Piscina Municipal de Vouzela recebeu no passa-
do sábado, dia 25 de Fevereiro, uma prova de natação 
integrada no Torneio Professor Afonso Saldanha. 
Numa organização dos Municípios de Vouzela e de 
Mangualde, a iniciativa contou com 240 nadadores 
em representação de 18 escolas de natação.
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Intervenções integram Plano de Investimentos do Município
 
MELHORIA DA REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANGUALDE,
 
MESQUITELA E CUNHA ALTA E FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
INÍCIO DAS EMPREITADAS DECORREM A BOM RITMO
 
Começaram as obras para pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do
Penedo via Bairro Imaculada Conceição, na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, bem como o calcetamento da rua da Tapada na Freguesia de Quintela de Azurara. Estas
empreitadas representam um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de fevereiro e
março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal
em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
LIGAÇÃO ANÇADA/BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO/BAIRRO DO PENEDO
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  esta era uma obra esperada há
muitos anos pela população que vive em Ançada, no Bairro da Imaculada Conceição e no Bairro do
Penedo/Santo Amaro de Azurara. 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.
 
O autarca sublinha ainda que  estamos num novo tempo no concelho de Mangualde, pois esta obra só
foi possível porque consolidamos as contas do Município. Equilibramos as contas públicas e só agora
estão reunidas as condições para fazer esta obra, que há mais de uma década é esperada pelas
populações. Este eixo vai ligar Santo Amaro a Ançada e estas duas aldeias ao centro urbano de
Mangualde, dando assim mais qualidade de vida no dia a dia aos habitantes .
 
CALCETAMENTO NA RUA DA TAPADA NA FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
A estreita articulação entre a autarquia e as juntas de freguesias do concelho permite-nos resolver os
problemas das pessoas com mais eficiência e celeridade, levando a Regeneração Urbana às aldeias. O
calcetamento da Rua da Tapada é uma obra fundamental que visa melhorar as acessibilidades
pedonais e o fluxo de trânsito rodoviário na malha urbana da povoação , sublinha ainda o edil.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Home Região MANGUALDE: Início das empreitadas decorrem a bom ritmo
 
MANGUALDE: Início das empreitadas decorrem a bom ritmo
 
Intervenções integram Plano de Investimentos do Município
 
MELHORIA DA REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA ALTA
E FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
INÍCIO DAS EMPREITADAS DECORREM A BOM RITMO
 
Começaram as obras para pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do
Penedo via Bairro Imaculada Conceição, na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, bem como o calcetamento da rua da Tapada na Freguesia de Quintela de Azurara. Estas
empreitadas representam um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de fevereiro e
março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal
em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
LIGAÇÃO ANÇADA/BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO/BAIRRO DO PENEDO
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  esta era uma obra esperada há
muitos anos pela população que vive em Ançada, no Bairro da Imaculada Conceição e no Bairro do
Penedo/Santo Amaro de Azurara. 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.
 
O autarca sublinha ainda que  estamos num novo tempo no concelho de Mangualde, pois esta obra só
foi possível porque consolidamos as contas do Município. Equilibramos as contas públicas e só agora
estão reunidas as condições para fazer esta obra, que há mais de uma década é esperada pelas
populações. Este eixo vai ligar Santo Amaro a Ançada e estas duas aldeias ao centro urbano de
Mangualde, dando assim mais qualidade de vida no dia a dia aos habitantes .
 
CALCETAMENTO NA RUA DA TAPADA NA FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
A estreita articulação entre a autarquia e as juntas de freguesias do concelho permite-nos resolver os
problemas das pessoas com mais eficiência e celeridade, levando a Regeneração Urbana às aldeias. O
calcetamento da Rua da Tapada é uma obra fundamental que visa melhorar as acessibilidades
pedonais e o fluxo de trânsito rodoviário na malha urbana da povoação , sublinha ainda o edil.
 
TAGSAzuraraMangualdeMesquitelaNoticias
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Março 2, 2017 | Economia
 
Está em marcha a segunda edição do  Wanted Business Ideas , um concurso de ideias de negócio
promovido pela Rede Regional de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões e coordenado pela CIM Viseu
Dão Lafões em colaboração com o Instituto Politécnico e Associação Empresarial da Região de Viseu. O
objectivo é captar para este território projectos que acrescentem inovação e criatividade ao seu tecido
empresarial. As candidaturas decorrem até ao final do mês de Março.
 
Apresentado na Biblioteca Municipal de Mangualde na presença do secretário de Estado do
Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, o  Wanted Business Ideas  está estruturado para
"identificar indivíduos com potencial empreendedor e para ajudar a detectar ideias de negócio
inovadoras capazes de se materializarem e converterem em negócios viáveis, quer sejam pequenas
iniciativas emergentes ou negócios com forte potencial de desenvolvimento".
 
Das candidaturas a apresentar serão escolhidos os 12 melhores projectos, recebendo o vencedor a
quantia de 10 mil euros. Na primeira edição, em 2016, foram candidatadas 97 ideias de negócio.
 
José Morgado Ribeiro, presidente da CIM Viseu Dão Lafões, lamentou, naquela cerimónia, o atraso na
atribuição dos fundos comunitários do Portugal 2020 que, em seu entender, "já deveriam estar no
terreno a financiar iniciativas como o  Wanted Business Ideas  agora lançado, num ano
particularmente importante para a consolidação da nossa economia".
 
"Criar um verdadeiro ecossistema empreendedor na região" é, para o secretário executivo da CIMVDL,
Nuno Martinho, o objectivo central de todo um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo
organismo intermunicipal em colaboração com as autarquias e instituições de ensino superior. E que
vai continuar, até ao final do mês de Março, com a promoção, a nível nacional, de roadshows e
workshops que funcionem como aceleradores de ideias de negócio.
 
março 2, 2017 |
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O município de Mangualde
deu recentemente início às
obras para pavimentação das
ligações a Ançada e a Santo
Amaro de Azurara/Bairro do
Penedo, via Bairro Imaculada
Conceição, na União de Fre-
guesias de Mangualde, Mes-
quitela e Cunha Alta, e ao cal-
cetamento da rua da Tapada
na freguesia de Quintela de
Azurara. 

De acordo com a autarquia,
as empreitadas representam
um conjunto de investimentos
que se sucederão a muito
curto prazo e que, estima a au-
tarquia, atinjam um valor de
1,3 milhões de euros, já durante
o mês de Março. 

Para João Azevedo, presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, “esta era uma obra
esperada há muitos anos pela
população que vive em An-
çada, no Bairro da Imaculada
Conceição e no Bairro do Pe-
nedo/Santo Amaro de Azu-
rara”. “Trata-se de uma inter-
venção no perímetro urbano
da cidade, ligando um con-
junto de artérias que agora pa-
vimentadas vão permitir a me-
lhoria das acessibilidades e um
aumento significativo de con-
forto e segurança para as cen-
tenas de pessoas que diaria-
mente transitam nestas arté-
rias”, sublinhou.

João Azevedo sublinhou que

as obras são sinal de “um novo
tempo” no concelho de Man-
gualde. 

“Esta obra só foi possível
porque consolidámos as con-
tas do município. Equilibrá-
mos as contas públicas e só
agora estão reunidas as con-
dições para fazer esta obra, que
há mais de uma década é es-
perada pelas populações. Este
eixo vai ligar Santo Amaro a
Ançada e estas duas aldeias ao
centro urbano de Mangualde,
dando assim mais qualidade

de vida no dia a dia aos habi-
tantes”, enalteceu.

Quanto ao calcetamento da
Rua da Tapada “é uma obra
fundamental que visa melho-
rar as acessibilidades pedonais
e o fluxo de trânsito rodoviário
na malha urbana da povoa-
ção”, sublinhou o edil. |

Melhoria da rede viária em várias 
freguesias decorre “a bom ritmo”
Mangualde Intervenções na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta 
e na freguesia de Quintela de Azurara integram Plano de Investimentos do Município

Obras decorrem a bom ritmo e vão melhorar acessibilidades no concelho

“Esta obra só foi 
possível porque 
consolidámos as 
contas do município”,
sublinha o presidente,
João Azevedo
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Melhoria/requalificação da rede viária municipal de Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Março de 2017
 
46 Views
 
Começaram as obras para pavimentação das ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/Bairro do
Penedo via Bairro Imaculada Conceição, na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta, bem como o calcetamento da rua da Tapada na Freguesia de Quintela de Azurara. Estas
empreitadas representam um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de fevereiro e
março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal
em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
LIGAÇÃO ANÇADA/BAIRRO IMACULADA CONCEIÇÃO/BAIRRO DO PENEDO
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  esta era uma obra esperada há
muitos anos pela população que vive em Ançada, no Bairro da Imaculada Conceição e no Bairro do
Penedo/Santo Amaro de Azurara. 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.
 
O autarca sublinha ainda que  estamos num novo tempo no concelho de Mangualde, pois esta obra só
foi possível porque consolidamos as contas do Município. Equilibramos as contas públicas e só agora
estão reunidas as condições para fazer esta obra, que há mais de uma década é esperada pelas
populações. Este eixo vai ligar Santo Amaro a Ançada e estas duas aldeias ao centro urbano de
Mangualde, dando assim mais qualidade de vida no dia a dia aos habitantes .
 
CALCETAMENTO NA RUA DA TAPADA NA FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA
 
A estreita articulação entre a autarquia e as juntas de freguesias do concelho permite-nos resolver os
problemas das pessoas com mais eficiência e celeridade, levando a Regeneração Urbana às aldeias. O
calcetamento da Rua da Tapada é uma obra fundamental que visa melhorar as acessibilidades
pedonais e o fluxo de trânsito rodoviário na malha urbana da povoação , sublinha ainda o edil.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Março de 2017
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Alexandra Figueira 
afigueira@jn.pt  

► Empresários e autarcas das re-
giões Norte e Centro esperam que 
o Aeroporto Francisco Sá Carnei-
ro receba o investimento necessá-
rio para evitar que entre em rotu-
ra ou degrade a qualidade de ser-
viço que lhe tem merecido pré-
mios internacionais. É que ocres-
cimento do número de passagei-
ros tem pulverizado todas as ex-
pectativas e, em 2016, ultrapassou 
os nove milhões, fasquia a partir 
da qual a própria ANA previa ser 
preciso avançar uma nova fase de 
expansão, num "master plan" de 
2007. Para os pilotos. obras nas 
pistas são fulcrais [ler ao lado]. 

fluxo 

milhões 
de passa-
geiros era 
fasquia a 
partir da 
qual ANA 
previa ex-
pandir Sá 
Carneiro 

medidas com brevidade para as-
segurar que a taxa se mantém". E 
pede uma reunião do Conselho 
Consultivo da ANA. 

O investimento, apela José Cou-
to, líder do Conselho Empresarial 
do Centro, tem de ser pensado 
com tempo, até porque os prazos 
estão a ser ultrapassados: o tráfe-
go de nove milhões de passagei-
ros foi atingido, dois anos antes da 
previsão mais otimista. "O Sá Car-
neiro é o segundo maior, mas tem 
de ser visto como um aeroporto 
nacional", disse. 

Autarcas preocupados 
Também no Norte e Centro os au-
tarcas estão preocupados com a 
falta de informação. Para o social- 

Nacional 

Justifica-se 
uma nova reu-
nião do conse-
lho consultivo 
da ANA para fa-
zermos o ponto 
da situação e 

Paulo Nunes Almeida  nos apresenta- 
Pres. Ass. Empresarial rem os planos 
de Portugal (AEP) para futuro" 

"Temos de 
equacionar o 
que queremos 
para o Sá Car-
neiro: tem de 
ser um aero-
porto para todo 

José Couto o país, não para 
Pres. Conselho Empre- o Norte, o Cen-
sarial do Centro (CEC) tro e a Galiza" 

-democrata Emídio Sousa, presi-
dente da Área Metropolitana do 
Porto (AMP) e autarca de Santa 
Maria da Feira, o crescimento do 
tráfego antecipa a necessidade de 
expansão. -São processos moro-
sos, que devem ser pensados mui-
to antes de esgotada a capacida-
de". Há duas semanas, a AMP pe-
diu reuniões à ANA e à TAP. 

Também o social-democrata 
autarca de Viseu. Almeida Henri-
ques, vê a capacidade a preen-
cher-se sem que o assunto seja 
debatido. 'Preocupa-nos que só 
se fale da Portela e não da expan-
são do Sá Carneiro", que qualifica 
de âncora das regiões motoras da 
economia nacional. 

A linha é partilhada pelo social-
-democrata Paulo Cunha, do Con-
selho Regional do Norte e autarca 
de Famalicão, para quem o facto 
de as expectativas de tráfego se-
rem ultrapassadas "aproxima-nos 
mais depressa de um cenário de 
• saturação". Admite até o cenário 
extremo de "haver uma região ex-
celente para negócios e turismo e 
um aeroporto sem capacidade". 

Mais otimista, o socialista João 
Azevedo, do Conselho Regional 
do Centro e autarca de Mangual-
de, acredita que não será por falta 
de obras que o Sá Carneiro não 
crescerá. "Sendo o Porto e Lisboa 
fundamentais, os aeroportos têm 
de ter capacidade", disse. 

O IN contactou o autarca do 
Porto, mas fonte oficial disse que 
Rui Moreira não se vai pronunciar 
agora sobre o Sá Carneiro. • 

detalhes 

Plano da ANA 
data de 2007 
o Muno antes da 
venda à Vinci, a 
ANA publicou 
um plano estra-
tégico que in-
cluía um "mas-
ter plan" das 
obras que de-
viam ser feitas, à 
medida que o 
tráfego subia. 

Fasquia dos 
nove milhões 
• Com nove mi-
lhões de passa-
geiros/ano, o 
plano previa vá-
rias obras. Entre 
elas, para dar 
maior capacida-
de à pista, está 
"a existência de 
um caminho de 
circulação para-
lelo a todo o seu 
comprimento". 
Poderia também 
servir de pista 
de emergência. 
Ainda, previa re-
localizar o radar. 

Rio Fernandes 
"Ou há inves-

timento no curto 
prazo, que vá ao 
encontro do 
crescimento, ou 
há risco de não 
responder à 
maior procura", 
disse o docente 
universitário Rio 
Fernandes. "Já 
devia estar pre-
parado para os 
12 milhões de 
passageiros", 
entende. 

C.arhallo-Cruz 
"Devem ser 

feitas melhorias 
na deslocação 
dos aviões entre 
a pista e o ter-
minal, para re-
duzir esse tem-
po", recomenda 
o professor Car-
bailo-Cruz. 

Aeroporto ANA vai pôr em consulta pública, depois do verão, a revisão do plano estratégico 

Norte e Centro 
exigem expansão 
do Sá Carneiro 

A concessionária de dez aero-
portos do país não revelou ao IN 
qual é, hoje, a capacidade do Sá 
Carneiro nem quando se prevê 
que a atinja. Disse só que a revisão 
do plano estratégico 2018-2022 
estará em consulta pública em se-
tembro ou outubro, pelo que não 
prestará declarações. Sobre inves-
timentos aeroportuários, para já, 
só se conhece o aproveitamento 
do Montijo para aliviar o Humber-
to Delgado (ex-Portela), de Lisboa. 

Enquanto isso, contudo, os em-
presários preocupam-se. Paulo 
Nunes. de Almeida, presidente da 
Associação Empresarial de Portu-
gal, salientou o crescimento mé-
dio de 15% dos últimos anos para 
avançar que "têm de ser tomadas 
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"É necessário 
antecipar 
o processo 
de ampliação, 
que tem de ser 
pensado muito 
tempo antes 
de esgotada a 
capacidade" 

"Não tenho 
dúvidas de que 
o Governo esta-
rá atento e evi-
tará que a falta 
de obras seja 
um impedi-
mento ao cres-
cimento do Sá 
Carneiro" 

 

"Nada aconte-
ceu de bom no 
Norte à custa 
do país e de 
Lisboa, mas 
muito de bom 
aconteceu no 
país e em Lis-
boa à custa do 
Norte" 

"As regiões 
Norte e Centro 
são o coração 
pulsante da 
economia 
do pais e o Sá 
Carneiro é o 
nosso aeropor-
to âncora" 

    

   

r •

ïr 

 

    

          

 

João Azevedo 
Pres. Conselho 
Regional do Centro 

  

Paulo Cunha 
Pres. Conselho 
Regional do Norte 

      

Emidio Sousa 
Presidente da Área 
Metropolitana do Porto 

     

Almeida Henriques 
Pres. Câmara de Viseu 

   

         

          

            

             

               

Pilotos pedem 
"taxiway" ao 
longo da pista 
e aproximação 
de precisão 
FREQUÊNCIA  Miguel Silveira, pre-
sidente da Associação dos Pilotos 
Portugueses de Linha Aérea, asse-
gura haver dois investimentos ful-
crais para o crescimento e a segu-
rança do Sá Carneiro e que deviam 
estar feitos "há décadas". 

O primeiro é a extensão a todo 
o comprimento da pista do cha-
mado "taxiway", ou seja, do cami-
nho que liga o terminal de passa-
geiros à pista. Neste momento, o 
"taxiway" faz a ligação a meio da 
pista, o que obriga os aviões (so-
bretudo os de maior porte) a ir até 
ao final da pista para dar meia vol-
ta e voltar para trás, para entrar no 
acesso ao terminal de passageiros. 
"Do ponto de vista da segurança 
de voo, o *taxiway paralelo à pis-
ta permitiria um acesso ao inicio 

Associação entende 
que investimentos 
deviam estar feitos 
"há décadas" 

da pista para as descolagens" e, 
com isso, evitava que as aerona-
ves lá circulassem "durante largos 
minutos para depois descolarem". 
afirmou. 

O segundo investimento é a 
melhoria das aproximações de 
precisão ao aeroporto. O facto de 
nenhum ter ainda sido feito, diz, 
"espelha bem o aparente abando-
no de tuna verdadeira politica aé-
rea para Portugal", sobretudo 
quando "se fala numa manta de 
retalhos em Lisboa", com o apro-
veitamento da base do Montijo. 

Para o piloto, se existisse uma 
politica aérea "assente em pre-
missas fortes, que permitam o 
crescimento sustentado do setor", 
seria evidente "a verdadeira im-
portáncia do Aeroporto Sá Carnei-
ro, no Porto, para o desenvolvi-
mento de Portugal". A.F. 
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• Aeroporto ultrapassou os nove milhões de passageiros anuais • Número apontado pela ANA como meta para iniciar uma nova fase R 6 e 7 

Norte e Centro exigem 
expansão do Sá Carneiro 
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Queijaria Vale da Estrela inaugurada em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Março de 2017
 
64 Views
 
Neste sábado, foi inaugurada a Queijaria Vale da Estrela, no concelho de Mangualde, com a presença
do Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo e demais convidados.
 
Uma nova fábrica que surgiu no concelho de Mangualde, onde a qualidade impera, a nível do queijo e
do requeijão.
 
Um novo espaço empregador que Mangualde vê chegar com bons olhos , dado que veio dar um fôlego
à economia local.
 
Esta empresa tem como proprietário principal, Dr. Jorge Coelho que já esteve no governo e na
Assembleia da República e militante do PS.
 
Decerto vai contribuir para o desenvolvimento da economia local.
 
Por:AP Fotos:IA
 
5 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde aposta na formação e apicultores. As ações, organizadas por Harald Hafner, contam com o
apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e têm dois graus de dificuldade: iniciados e avançado.
 
O primeiro realiza-se nos dias 18 e 19 de março e o segundo de 26 de março a 16 de julho, na Raiz
dos Saberes (aulas teóricas) e na Quinta do Modorno (aulas práticas).
 
As aulas teóricas realizam-se das 9h00 às 12h30 e as práticas das 14h00 às 18h00.
 
Oferecer a oportunidade de começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples,
sustentável e a baixo custo é o principal objetivo destes cursos.
 
Curso para Iniciantes
 
Destinado a pessoas sem ou com pouca experiência que desejem iniciar a aprendizagem da apicultura
que querem dar os primeiros passos nesta área, serão abordados temas como: primeiros passos -
como começar, fascínio abelhas - porque tornar-se apicultor, colmeias, ferramentas, materiais - e o
seu uso, legislação apícola - que é importante, o local certo para as abelhas - como escolher bem,
primeiros passos com as colmeias - que podemos ver, introdução a biologia do enxame - a base de
tudo e próximos passos - como seguir o caminho.
 
Curso Avançado
 
A formação avançada incidirá sobre os seguintes temas: flora apícola e alimentação das colmeias,
maneio apícola ao largo do ano e desdobramentos, criação e seleção de rainhas, formação varroa e
sanidade apícola e produtos da colmeia - colheita, cuidados, qualidade, transformação e refinação.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde.
 
O formador junta 20 anos de experiência na apicultura com abelhas em diferentes países e zonas
climáticas, com profundos conhecimentos do mundo e das técnicas de apicultura.
 
A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou mais de 500 futuros apicultores e é
proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda Técnico Apícola e tem um
Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na Áustria.
 
06 março 2017, segunda-feira
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INVESTIMENTO O presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, inaugu-
rou sábado a Queijaria Vale da
Estrela, destacando a mais-va-
lia que aquele investimento re-
presenta para o concelho, não
apenas pelos postos de traba-
lho criados, mas também pelo
facto de valorizar o leite das
ovelhas do concelho, ao ser
usado na produção de queijo
Serra da Estrela DOP.

O autarca mostrou-se ainda
satisfeito por o projecto, que re-
presenta um investimento su-
perior a um milhão de euros,
ter sido concretizado por al-
guém «da terra», nomeada-
mente pelo antigo ministro
Jorge Coelho. «É um excelente

exemplo de amor à terra. Este
investimento, além de ser uma
mais-valia económica, por criar
postos de trabalho directos e
indirectos, também valoriza o
sector primário, nomeada-
mente, quem se dedica à pas-
torícia», referiu.

Jorge Coelho, por sua vez, ex-
plicou que a queijaria «é o pro-
jecto da minha vida». «Já liderei
grandes projectos, mas este é o
que mais gozo e orgulho me
deu e me dá. Espero que seja o
primeiro de muitos projectos
em Mangualde», disse.

O Queijo Serra Vale da Es-
trela já está a ser comerciali-
zado em todo o país e também
já está a ser exportado para
outros países.|

Autarca de Mangualde
destaca mais-valia 
de nova queijaria

Queijaria é um projecto do antigo ministro Jorge Coelho
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INVESTIMENTO O presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, inaugu-
rou no sábado passado a Quei-
jaria Vale da Estrela, destacando
a mais-valia que aquele inves-
timento representa para o con-
celho, não apenas pelos postos
de trabalho criados, mas tam-
bém pelo facto de valorizar o
leite das ovelhas do concelho,
ao ser usado na produção de
queijo Serra da Estrela DOP.

O autarca mostrou-se ainda
satisfeito por o projecto, que re-
presenta um investimento su-
perior a um milhão de euros,
ter sido concretizado por al-

guém 'da terra', nomeada-
mente, pelo antigo ministro
Jorge Coelho. “É um excelente

exemplo de amor à terra. Este
investimento, além de ser uma
mais- valia económica, por

criar postos de trabalho direc-
tos e indirectos, também valo-
riza o sector primário, nomea-
damente, quem se dedica à
pastorícia", referiu.

Jorge Coelho, por sua vez, ex-
plicou que a queijaria "é o pro-
jecto da minha vida”. “Já liderei
grandes projectos, mas este é o
que mais gozo e orgulho me
deu e me dá. Espero que seja o
primeiro de muitos projectos
em Mangualde", disse.

O Queijo Serra Vale da Es-
trela, já está a ser comerciali-
zado em todo o país e também
já está a ser exportado para ou-
tros países. |

Autarca de Mangualde destaca 
mais-valia de nova queijaria

Inauguração Jorge Coelho e João Azevedo
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Autarca de Mangualde destaca 
mais-valia de nova queijaria
INVESTIMENTO O presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo,
inaugurou no sábado passado
a Queijaria Vale da Estrela, des-
tacando a mais-valia que
aquele investimento repre-
senta para o concelho, não
apenas pelos postos de traba-
lho criados, mas também pelo
facto de valorizar o leite das
ovelhas do concelho, ao ser
usado na produção de queijo
Serra da Estrela DOP.

O autarca mostrou-se ainda
satisfeito por o projecto, que
representa um investimento
superior a um milhão de euros,
ter sido concretizado por al-
guém 'da terra', nomeada-
mente, pelo antigo ministro

Jorge Coelho. “É um excelente
exemplo de amor à terra. Este
investimento, além de ser uma
mais- valia económica, por
criar postos de trabalho direc-
tos e indirectos, também valo-
riza o sector primário, nomea-
damente, quem se dedica à
pastorícia", referiu.

Jorge Coelho, por sua vez,
explicou que a queijaria "é o
projecto da minha vida”. “Já li-
derei grandes projectos, mas
este é o que mais gozo e orgu-
lho me deu e me dá. Espero
que seja o primeiro de muitos
projectos em Mangualde",
disse. |

Jorge Coelho e João Azevedo inauguraram queijaria
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Investimento de mais de um milhão de euros
aposta na produção de queijo Serra da
Estrela DOP, apoiando criadores de ovelhas
do concelho Página 24

Mercado do Peru
apresentado 
a empresários 
Viseu | P3

Feira do queijo de 
Oliveira do Hospital
mostra-se em Viseu
Promoção | P5

Exército vai integrar
dispositivo especial
de combate a 
incêndios florestais
Santa Comba Dão | P7

Festival de teatro
amador reúne em
Carregal grupos
de todo o país
Primeira edição | P9

Universidade
da Beira Interior
vai valorizar
Termas do Centro
Covilhã | P10

Antigo ministro 
Jorge Coelho inaugura
queijaria em Mangualde

Antiga estação de Bodiosa
é agora sede da junta

Viseenses 
dominaram 
encontro e estão
agora a um ponto do
segundo lugar que
permite sonhar com
subida à II Liga. 
Pág. 17

Lusitano FC
vence Amarante
por 3-0

Câmara de Viseu inaugurou ontem diversas obras nas freguesias de Bodiosa e Povolide  Página 24

Equipa de Pepa sai
de Paços de Ferreira
com mais um ponto 
e “encosta-se” ao
penúltimo Nacional.
Na II Liga, os
academistas recebe-
ram o Freamunde do
conhecido Ricardo
Chéu e perderam (2-1)
Páginas 15 e 16

TONDELA EMPATA
E ACADÉMICO PERDE
NOS “DESCONTOS”

Viseu 2001 segue
em frente na 
Taça de Portugal
Futsal | P14

Tiago Ferreira
repete vitória
na Andaluzia
Bike Race
BTT | P14

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 6 DE MARÇO DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 EUROS
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Autarca de Mangualde destaca  mais-valia de nova queijaria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/16484

 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, inaugurou no sábado passado a
Queijaria Vale da Estrela, destacando a mais-valia que aquele investimento representa para o
concelho, não apenas pelos postos de trabalho criados, mas também pelo facto de valorizar o leite das
ovelhas do concelho, ao ser usado na produção de queijo Serra da Estrela DOP.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Antigo ministro Jorge Coelho inaugurou queijaria em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-03-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=450d90ce

 
Produzir 100 mil queijos Serra da Estrela por ano é o objetivo da primeira queijaria tradicional de
Mangualde inaugurada no passado fim de semana. Trata-de se um projeto do antigo ministro
socialista Jorge Coelho, natural de Mangualde.
 
A queijaria Vale da Estrela está a laborar há cerca de meio ano, dá trabalho a 15 pessoas e recolhe o
leite das ovelhas de 24 produtores da região. Queijo que está já ser exportado para três países.
Durante a inauguração, Jorge Coelho referiu que o projeto está a ir ao encontro das expectativas.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/queijaria-1.mp3
Nesta altura, a queijaria recebe entre 600 a 700 litros de leite por dia, mas o próximo passo é duplicar
a capacidade.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/queijaria-2.mp3
Jorge Coelho considera que a criação da queijaria Vale da Estrela contribuiu para a valorização do
preço do leite.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/queijaria-3.mp3
Jorge Coelho, proprietário da Queijaria tradicional Vale da Estrela inaugurada no fim de semana em
Mangualde. Um espaço que para o presidente do município, João Azevedo é importante para reforçar o
sector primário.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/queijaria-4.mp3
 
Inserido em 6, Março - 2017
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Queijaria Vale da Estrela foi inaugurada oficialmente
 

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

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=63152238

 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esteve presente na inauguração no
passado Sábado, dia 4 de março, da Queijaria Vale da Estrela, e destacou a mais-valia que aquele
investimento representa para o concelho, não apenas pelos postos de trabalho criados, mas também
pelo facto de valorizar o leite das ovelhas do concelho, ao ser usado na produção de queijo Serra da
Estrela DOP.
 
João Azevedo mostrou-se ainda satisfeito por o projeto,  porque representa um investimento superior
a um milhão de euros, concretizado por alguém  da terra , o antigo ministro e mangualdense Jorge
Coelho. É um excelente exemplo de amor à terra. Este investimento, além de ser uma mais-valia
económica, por criar postos de trabalho diretos e indiretos, também valoriza o sector primário,
nomeadamente, quem se dedica à pastorícia , referiu o autarca.
 
Jorge Coelho, por sua vez, explicou que a queijaria  é o projeto da minha vida. Já liderei grandes
projetos, mas este é o que mais gozo e orgulho me deu e me dá. Espero que seja o primeiro de
muitos projectos". O objetivo passa por produzir 100 mil queijos por ano e valorizar a produção do
leite de ovelha Serra da Estrela.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
6 Março, 2017
 
José Silva
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6MANGUALDE Nos dias 2 e 3 de março, a 
câmara municipal, em parceria com o Agru-
pamento de Escolas de Mangualde, promo-
veu mais uma edição da iniciativa “Ser por 
um dia…”. Os alunos do 9.º ano do concelho 
de Mangualde tiveram a oportunidade expe-
rimentar e vivenciar o dia-a-dia da profi ssão 
escolhida, como, por exemplo, GNR
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Mangualde promove workshop "o consumidor na era digital"
 

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

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94834a29

 
Mangualde acolhe no próximo dia 15 de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. A sessão
realiza-se às 14h30, no CIDEM e integra as comemorações do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. A iniciativa decorre da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO -
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Em análise estarão diversos temas que vão ajudar os consumidores a adotar comportamentos mais
seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a privacidade e os dados evitando
possíveis danos: 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo online', 'comprar
online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os meios de pagamento em
segurança?', 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como identifico as fontes e as
páginas seguras?', 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente digital', 'participar nas redes
sociais em segurança' e 'novas plataformas para queixas on-line: como e a quem recorrer no caso de
conflito?'.
 
Dirigida à comunidade em geral, a iniciativa é de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória no
CIAC Mangualde, pelo telefone 232 619 880 ou pelo email consumidor@cmmangualde.pt.
 
Inserido em 7, Março - 2017
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"Ser por um dia."Alunos em Mangualde em vivência com as profissões reais
 

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

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=23594

 
"Ser por um dia."Alunos em Mangualde em vivência com as profissões reais
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
7 de Março de 2017
 
84 Views
 
Nos dias 2 e 3 de março, a Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa "Ser por um dia.". Os alunos do 9º
ano do concelho de Mangualde tiveram a oportunidade experimentar e vivenciar o dia-a-dia da
profissão escolhida.
 
Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", da
Rede Social de Mangualde, esta ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de
trabalho, promovendo a vivência do quotidiano da profissão escolhida por cada um dos alunos
selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
As profissões escolhidas este ano foram as de militar/polícia, empregado de bar/restaurante,
cozinheiro, fotógrafa, engenheiro informático, psicóloga, engenheiro mecânico, médico, médico
dentista e advogado e os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, HR Proteção, Valério,
Clickdigital, Câmara Municipal de Mangualde, 5 Sentidos - Espaço de Reabilitação E Intervenção
Psicoeducacional, PSA - Peugeot Citroen, Unidade de Saúde Familiar de Mangualde, Unidade de Saúde
Familiar Terras de Azurara, Drª Cristina Lopes e Clínica Médica Dentária Doutor Adelino Marques.
 
Por:Mun.Mangualde
 
7 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde com Geoportal online do Município
 

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

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=65ce0114

 
De forma a valorizar a proximidade com os cidadãos, a Câmara Municipal de Mangualde já
disponibilizou o Geoportal do Município. Trata-se de um serviço online que permitirá a qualquer
munícipe visualizar ou imprimir plantas de localização e/ou extratos da carta de ordenamento e
condicionantes do Plano Diretor Municipal. Mangualde afirma-se, assim, como um território inteligente
e moderno apostando na disponibilização de informação e em novas ferramentas tecnológicas de
gestão de informação.
 
Este serviço está disponível no site da autarquia em www.cmmangualde.pt ou sig.cmmangualde.pt
para simples consulta ou para instrução de processos de obras, loteamentos urbanos ou outros
pedidos cuja instrução necessite de plantas de localização. Inicialmente vão estar disponíveis os
seguintes módulos:
 
Visualizador - permite a consulta geral de toda a informação cartográfica disponível;
Plano Diretor Municipal - Nesta aplicação é possível consultar a carta de ordenamento de
condicionantes do PDM, permitindo visualizar a várias escalas e com algum detalhe: O solo rural e solo
urbano e suas categorias; Servidões e restrições de utilidade pública em vigor.
Estatísticas - permite a consulta de dados estatísticos do INE correspondentes aos Censos de 2011,
relativos aos diferentes indicadores;
Plantas de Localização - permite a emissão de plantas de localização, com diferentes temas de base
(cartas militares, ortofotomapas, base cartográfica, plantas de ordenamento, plantas de
condicionantes) e diferentes escalas de impressão. Para emissão de plantas de localização, pode
pesquisar: por freguesias; por lugares; por ruas.
 
O atual projeto, em articulação com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões pretende criar
mais valências no âmbito dos sistemas de informação geográfica. O geoportal é uma das ferramentas,
entre outras, que a autarquia de Mangualde pretende disponibilizar ao munícipe durante o decorrer do
ano de 2017.
 
7 de Março de 2017
 
Redacção
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Município de Mangualde disponibiliza Geoportal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/16565

 
Fundador:
 
Adriano Lucas (1925-2011)
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Município de Mangualde disponibiliza Geoportal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/16565

 
Fundador:
 
Adriano Lucas (1925-2011)
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MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, em par-
ceria com o Agrupamento de
Escolas de Mangualde, pro-
moveu recentemente mais
uma edição da iniciativa “Ser
por um dia…”. 

Os alunos do 9.º ano do con-
celho de Mangualde tiveram a
oportunidade experimentar e
vivenciar o dia-a-dia da pro-
fissão escolhida.

Realizada no âmbito do Eixo
de Intervenção “Promover a
Empregabilidade e o Em-
preendedorismo”, da Rede So-
cial de Mangualde, esta acção

tem como principal objectivo
aproximar os alunos da reali-
dade de trabalho, promovendo

a vivência do quotidiano da
profissão escolhida por cada
um dos alunos seleccionados

pelo Agrupamento de Escolas
de Mangualde.

As profissões escolhidas este
ano foram as de militar/polí-
cia, empregado de bar/restau-
rante, cozinheiro, fotógrafa, en-
genheiro informático, psicó-
loga, engenheiro mecânico,
médico, médico dentista e ad-
vogado e os alunos foram aco-
lhidos pela GNR Mangualde,
HR Protecção, Valério, Click-
digital, Câmara Municipal de
Mangualde, 5 Sentidos – Es-
paço de Reabilitação E Inter-
venção Psico-educacional,
PSA – Peugeot Citroen, Uni-
dade de Saúde Familiar de
Mangualde, Unidade de Saúde
Familiar Terras de Azurara,  Drª
Cristina Lopes e Clínica Mé-
dica Dentária Doutor Adelino
Marques. |

Alunos mais próximos 
da realidade de trabalho

Alunos experimentaram diversas profissões
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Município de Mangualde
disponibiliza Geoportal
Online Serviço permite visualizar ou imprimir plantas ou extractos 
da carta de ordenamento e condicionantes do Plano Director Municipal
De forma a valorizar a proxi-
midade com os cidadãos, a Câ-
mara Municipal de Mangualde
disponibiliza agora o Geopor-
tal do Município. Trata-se de
um serviço online que permite
a qualquer munícipe visualizar
ou imprimir plantas de locali-
zação e/ou extractos da carta
de ordenamento e condicio-
nantes do Plano Director Mu-
nicipal. 

Segundo a autarquia, “Man-
gualde afirma-se, assim, como
um território inteligente e mo-
derno, apostando na disponi-
bilização de informação e em
novas ferramentas tecnológi-
cas de gestão de informação”.

O serviço está disponível no
site da autarquia em
www.cmmangualde.pt ou
sig.cmmangualde.pt para sim-
ples consulta ou para instru-
ção de processos de obras, lo-
teamentos urbanos ou outros
pedidos cuja instrução neces-
site de plantas de localização. 

Inicialmente estão disponí-
veis os módulos 'Visualizador',
que permite a consulta geral
de toda a informação carto-

gráfica disponível, 'Plano Di-
rector Municipal', que permite
consultar a carta de ordena-
mento de condicionantes do
PDM, permitindo visualizar a
várias escalas e com algum de-
talhe o solo rural e solo urbano
e suas categorias, além de ser-
vidões e restrições de utilidade
pública em vigor, 'Estatísticas',

que permite a consulta de da-
dos estatísticos do INE corres-
pondentes aos Censos de 2011,
relativos aos diferentes indica-
dores, e 'Plantas de Localiza-
ção', que permite a emissão de
plantas de localização, com di-
ferentes temas de base e dife-
rentes escalas de impressão.

O actual projecto, em articu-

lação com a Comunidade In-
termunicipal Viseu Dão Lafões,
pretende criar mais valências
no âmbito dos sistemas de in-
formação geográfica. 

O Geoportal é uma das fer-
ramentas, entre outras, que a
autarquia de Mangualde pre-
tende disponibilizar ao muní-
cipe durante este ano. |

Novo serviço está disponível a partir do ‘site’ do Município de Mangualde
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 8 DE MARÇO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 EUROS

Aula Magna do Instituto Politécnico de 
Viseu recebe esta sexta-feira congresso 
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Município de Mangualde disponibiliza Geoportal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/16565

 
Fundador:
 
Adriano Lucas (1925-2011)
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Mangualde vai promover workshop ´O consumidor na era digital´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2192

 
Mangualde vai promover workshop 'O consumidor na era digital'
 
2017-03-07
 
Mangualde acolhe no próximo dia 15 de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. A sessão
realiza-se às 14h30, no CIDEM e integra as comemorações do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. A iniciativa decorre da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO -
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Em análise estarão diversos temas que vão ajudar os consumidores a adotar comportamentos mais
seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a privacidade e os dados evitando
possíveis danos: 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo online', 'comprar
online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os meios de pagamento em
segurança?', 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como identifico as fontes e as
páginas seguras?', 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente digital', 'participar nas redes
sociais em segurança' e 'novas plataformas para queixas on-line: como e a quem recorrer no caso de
conflito?'.
 
Dirigida à comunidade em geral, a iniciativa é de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória no
CIAC Mangualde, pelo telefone 232 619 880 ou pelo email [email protected]
 
2017-03-07
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Mangualde tem disponível Geoportal do Município
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=23603

 
Mangualde tem disponível Geoportal do Município
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
8 de Março de 2017
 
55 Views
 
Mangualde afirma-se como um território inteligente e digital
 
De forma a valorizar a proximidade com os cidadãos, a Câmara Municipal de Mangualde já
disponibilizou o Geoportal do Município. Trata-se de um serviço online que permitirá a qualquer
munícipe visualizar ou imprimir plantas de localização e/ou extratos da carta de ordenamento e
condicionantes do Plano Diretor Municipal. Mangualde afirma-se, assim, como um território inteligente
e moderno apostando na disponibilização de informação e em novas ferramentas tecnológicas de
gestão de informação.
 
Este serviço está disponível no site da autarquia em www.cmmangualde.pt ou sig.cmmangualde.pt
para simples consulta ou para instrução de processos de obras, loteamentos urbanos ou outros
pedidos cuja instrução necessite de plantas de localização. Inicialmente vão estar disponíveis os
seguintes módulos:
 
Visualizador - permite a consulta geral de toda a informação cartográfica disponível;
Plano Diretor Municipal - Nesta aplicação é possível consultar a carta de ordenamento de
condicionantes do PDM, permitindo visualizar a várias escalas e com algum detalhe: O solo rural e solo
urbano e suas categorias; Servidões e restrições de utilidade pública em vigor.
Estatísticas - permite a consulta de dados estatísticos do INE correspondentes aos Censos de 2011,
relativos aos diferentes indicadores;
Plantas de Localização - permite a emissão de plantas de localização, com diferentes temas de base
(cartas militares, ortofotomapas, base cartográfica, plantas de ordenamento, plantas de
condicionantes) e diferentes escalas de impressão. Para emissão de plantas de localização, pode
pesquisar: por freguesias; por lugares; por ruas.
 
O atual projeto, em articulação com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões pretende criar
mais valências no âmbito dos sistemas de informação geográfica. O geoportal é uma das ferramentas,
entre outras, que a autarquia de Mangualde pretende disponibilizar ao munícipe durante o decorrer do
ano de 2017.
 
Por:Mun.Mangualde
 
8 de Março de 2017
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Mangualde promove workshop ´O Consumidor na Era Digital´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-03-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ac6d0b4d

 
Mangualde acolhe no próximo dia 15 de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. A sessão
realiza-se às 14h30, no CIDEM e integra as comemorações do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. A iniciativa decorre da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO -
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Em análise estarão diversos temas que vão ajudar os consumidores a adotar comportamentos mais
seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a privacidade e os dados evitando
possíveis danos: 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo online', 'comprar
online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os meios de pagamento em
segurança?', 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como identifico as fontes e as
páginas seguras?', 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente digital', 'participar nas redes
sociais em segurança' e 'novas plataformas para queixas on-line: como e a quem recorrer no caso de
conflito?'.
 
Dirigida à comunidade em geral, a iniciativa é de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória no
CIAC Mangualde, pelo telefone 232 619 880 ou pelo email consumidor@cmmangualde.pt.
 
7 de Março de 2017
 
Redacção

Página 65



A66

  Tiragem: 137943

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 4,12 x 4,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68548374 09-03-2017

RELÓGIOS DE SOL 
EM MANGUALDE 

El  A Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, em Man-
gualde, acolhe até19 de abril 
uma exposição de relógios 
de soL A coleção é de Pedro 
Gomes de Almeida. 
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O projecto Capacitar para 
Melhor Intervir (CAMI) pro-
movido pela UMAR (União 
de Mulheres Alternativa e 

Resposta) vai organizar com o apoio da 
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul e 
tendo como entidades parceiras outras 
autarquias, como as Câmaras de Vouzele, 
Mangualde e Oliveira de Frades, uma 
sessão sobre “Territorialização da 
Igualdade de Género”, no dia 31 de 
março a partir das 10h no Auditório do 
Balneário Rainha D. Amélia nas Termas 
de S. Pedro do Sul. A Dra Catarina 
Marcelino, Secretária de Estado para 
a Igualdade e Cidadania participará na 
sessão de encerramento pelas 17h.

A importância desta sessão prende-
-se com a necessidade da inclusão da 
Igualdade de Género em todas as polí-
ticas locais e de reflectir sobre as difi-
culdades existentes na implementação 
de Planos Municipais para a Igualdade 
e de outros instrumentos articulados na 
prossecução de tais políticas. 

“Incluir de forma consistente e con-

sequente a perspectiva da Igualdade de 
Género em todas as políticas correntes, 
no entendimento que estas se dirigem 
a pessoas concretas, isto é a mulheres 
e homens e não a seres abstractos é 
uma nova abordagem da Igualdade de 
Género”. (Manuela Silva, Caminhos e 
atalhos para uma sociedade inclusiva 
CIDM, 2002, p. 48). 

O projecto CAMI tem como principais 
objectivos, para além de reflectir sobre 
estratégias de promoção da Igualdade de 
Género em contextos regionais e apoiar 
autarquias e instituições locais no sen-
tido da territorialização da Igualdade, 
dotar a comunidade de conhecimentos e 
instrumentos pedagógicos que permitam 
a sua promoção. Pretende, ainda, intervir 
em escolas na prevenção da Violência de 
Género, dinamizando Clubes de Jovens 
pela Igualdade de Género e capacitar re-
cursos humanos, docentes e outros agen-
tes sociais em temáticas que apoiem essa 
intervenção.

Este projecto tem apoio da Comissão 
para a Cidadania e Igualdade de Género 
e do Programa Operacional ISE do 
Portugal 2020.

Territorialização da Igualdade de Género
10h – Auditório do Balneário Rainha D. Amélia – Termas 
Encerramento 17h com a Secretária de Estado da 
Igualdade e Cidadania

Dia 31 de março nas Termas de S. Pedro do Sul

Para o núcleo da UMAR de Viseu que 
está a implementar este projecto tecendo 
sinergias com Coimbra é uma oportuni-
dade de se ligar mais ao território, aos 
seus problemas aprender e transmitir 
conhecimentos importantes para o fu-
turo da Igualdade de Género nesta re-
gião, consolidando trabalho já existente 
e abrindo novos espaços de Igualdade.

As próximas ações de capacitação 
versam os temas “Tráfico de Seres 
Humanos” (1 de abril), “Mutilação 

Genital Feminina”(6 de maio), 
“Sexualidades”(20 de maio), “Violência 
no namoro” (17 e 24 de junho), “Direitos 
Sexuais e Reprodutivos” (1 de julho), 
“História dos Direitos das Mulheres e 
dos Feminismos” (15 de julho), “Assédio 
Sexual e Violência Sexual”(9 e 16 de 
Setembro); “Linguagem Inclusiva” (30 
de Setembro), “Direitos Humanos” (14 de 
outubro). As ações decorrem em Viseu e 
as inscrições são feitas para o mail: ca-
pacitarmelhorintervir.umar@gmail.com.

 Manuela Tavares
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O consumidor na era digital
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-03-2017

Meio: VerPortugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ce4116fd

 
15-03-2017
 
Mangualde acolhe no próximo dia 15 de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. A sessão
realiza-se às 14h30, no CIDEM e integra as comemorações do Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor. A iniciativa decorre da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de
Informação Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO -
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Em análise estarão diversos temas que vão ajudar os consumidores a adotar comportamentos mais
seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a privacidade e os dados evitando
possíveis danos: 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo online', 'comprar
online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os meios de pagamento em
segurança?', 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como identifico as fontes e as
páginas seguras?', 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente digital', 'participar nas redes
sociais em segurança' e 'novas plataformas para queixas online: como e a quem recorrer no caso de
conflito?'.
 
Dirigida à comunidade em geral, a iniciativa é de entrada gratuita, mas de inscrição obrigatória no
CIAC Mangualde, pelo telefone 232 619 880 ou pelo email consumidor@cmmangualde.pt.
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Homenagem a mulheres altruístas e solidárias por parte da Câmara de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-03-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a14a96e2

 
De forma a assinalar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), o Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, prestou homenagem às mulheres que se dedicam ao bem social, que se
dedicam aos outros e a ajudar o próximo, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre da autarquia.
 
Na sua intervenção, o autarca reforçou a importância da paridade de géneros, reforçando "hoje e
sempre, pela igualdade, pela justiça social e profissional".
 
"Eu sou Aristides" na BTL. No espaço de Carregal do Sal, foram 15 vibrantes e intensos minutos com o
actor Hugo Rendas, num texto de Sandra Leal, com cenários executados por Nélida e Paulo Cruz,
António Queirós e Rui Pereira na luz e som. Carregal do Sal promove a figura de Aristides de Sousa
Mendes, como um das suas âncoras para atratividade turístico/cultural.
"  d a t a - m e d i u m - f i l e = " "  d a t a - l a r g e - f i l e = " "  c l a s s = " w p - i m a g e - 6 3 9 9  a l i g n l e f t "
src="https://i0.wp.com/www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2017/03/homenagemmulheres02-
280x188.jpg?resize=378%2C254" data-id="6399" data-recalc-dims="1" /&gt;Foram homenageadas
mulheres de diversas instituições, desde a Conferência Feminina São Vicente Paulo, a Cruz Vermelha,
o Banco Local de Voluntariado do Município e a Liga Portuguesa Contra o Cancro. A autarquia
mangualdense felicita todas pelo trabalho realizado em prol da comunidade.
 
Fonte : CM Mangualde
 
10 Março, 2017
 
José Silva
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Jorge Coelho inaugurou 
queijaria em Mangualde 
Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

No passado dia 4 de março, decorreu na vizinha 
cidade de Mangualde, a inauguração da Queijaria 
Vale da Estrela, propriedade do antigo ministro Jorge 
Coelho. Natural do concelho de mangualdense, o 
agora comentador televisivo liderou o investimento 
que rondou um milhão de euros. 

"É o projeto da minha vida. Já liderei grandes 
projetos, já fiz nascer e concluir projetos de grande 
dimensão, mas este, é o que mais gozo e orgulho me 
deu e me dá. Espero que seja o primeiro de muitos, em 
Mangualde", afirmou Jorge Coelho, falando também 
do seu regresso às origens. "É um voltar à terra que 
me viu nascer e fazer homem e por isso estou feliz 
por aqui estar, com esta fábrica de produção de queijo 
Serra da Estrela DOP", acrescentou. 

Para o presidente do Município de Mangualde, 
João Azevedo, "este é um excelente exemplo de amor 

à terra. O investimento, para além da mais-valia 
económica, traduziu-se também em mais postos de 
trabalho, diretos e indiretos, e uma valorização do 
setor primário, nomeadamente para quem se dedica 
à pastorícia", acrescentou o autarca, assumindo ainda 
"a criação de emprego no concelho de Mangualde" 
como um dos seus "principais desígnios", enquanto 
presidente da autarquia. 
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Campeão reclama condições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-03-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/campeao-reclama-condicoes/

 
Campeão Nacional de Skate em iniciados é de Mangualde e para treinar desloca-se a Viseu (Parque do
Fontelo ) por na cidade não existir um Skate Park. Câmara de Mangualde disponibilizou um espaço
junto ao Pavilhão Municipal mas faltam as rampas e outros obstáculos necessários para a prática da
modalidade.
 
Para ter acesso a mais informação e conteúdos exclusivos subscreva o Jornal do Centro!
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"Os Verdes" questionam o governo sobre ETAR em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-03-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9dc39294

 
O Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes, entregou na Assembleia da República
uma pergunta em que questiona o Governo, através do Ministério do Ambiente, sobre o estado da
ETAR da Lavandeira, localizada junto ao aglomerado de Mangualde, denunciado já anteriormente o
atentado ambiental provocado por esta fossa/esgoto a céu aberto, que continua a descarregar as
águas residuais numa linha de água, pois tarda em ser substituída pela ETAR Poente de Mangualde.
 
Pergunta:
 
O Partido Ecologista Os Verdes tem acompanhado o estado da ETAR da Lavandeira, localizada junto ao
aglomerado de Mangualde, tendo denunciado anteriormente o atentado ambiental provocado por esta
fossa/esgoto a céu aberto, que continua a descarregar as águas residuais numa linha de água, pois
tarda em ser substituída pela ETAR Poente de Mangualde.
 
A ETAR construída em 1985, segundo um modelo de sistema lagunar, foi projetada para servir uma
população de 500 pessoas, contudo atualmente são despejados efluentes de 2000 pessoas. O sistema
é ineficiente para a depuração das águas residuais, estando as mesmas a serem encaminhadas sem
tratamento adequado para a Ribeira dos Frades, afluente do rio Dão, aumentando a concentração de
nutrientes e a consequente eutrofização das águas, colocando em causa a qualidade dos recursos
hídricos e a respetiva biocenose.
 
Este atentado ambiental que se verifica em Mangualde, devido à ineficiência desta infraestrutura no
tratamento de águas residuais, tem motivado um conjunto de perguntas dos Verdes ao Ministério do
Ambiente (2011, 2012 e 2016) solicitando esclarecimentos sobre este problema que compromete,
para além do ambiente e da biodiversidade, a qualidade de vida da população e a própria saúde
pública.
 
Na última pergunta dirigida pelo PEV ao governo, em janeiro de 2016 (pergunta n.º 306/XIII/1ª) -
"Impactos ambientais e para a saúde pública provocados pela ETAR da Lavandeira, Mangualde", o
Ministério do Ambiente refere que após ações de fiscalização realizadas em 2012 foi levantado um
Auto de Notícia por estar a ser efetuada uma rejeição sem título para a linha de água, resultando num
processo de contraordenação, onde foi aplicada uma coima de 38 500 euros à Câmara Municipal de
Mangualde. Já em 2006, tinha sido aplicada à autarquia uma coima de 500 euros pelo mesmo motivo.
 
Segundo o Ministério do Ambiente, embora o Município já tenha solicitado o título de utilização dos
recursos hídricos, este não é emitido enquanto a ETAR não apresentar adequadas condições de
funcionamento, sendo percetível que dificilmente esta ETAR venha a cumprir os parâmetros e valores
definidos na legislação.
 
Ainda na resposta à pergunta apresentada, em janeiro de 2016 pelo PEV, é referido que em 2013,
foram tomadas medidas minimizadoras do impacto no meio hídrico, que pretendem assegurar a
manutenção do sistema até à entrada em funcionamento da nova ETAR Poente de Mangualde e
Emissário. Estas medidas, segundo informação concedida pela autarquia ao Ministério do Ambiente,
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passaram pelo despejo total da lagoa, pela implementação de uma gradagem mecânica à entrada da
ETAR para recolha dos sólidos grosseiros, sendo também instalada uma bomba doseadora para
controlo de odores na envolvente da lagoa.
 
Refira-se que através do acompanhamento in loco que o PEV tem feito da evolução da ETAR,
nomeadamente através do registo fotográfico das descargas na ribeira não se tem notado que tais
medidas tenham sido significativas para alterar ou até minimizar os impactos dos efluentes rejeitados.
 
No passado dia 25 de janeiro o PEV voltou a visitar a fossa/esgoto a céu aberto da Lavandeira tendo
constatado que se continuam a verificar os cheiros nauseabundos na envolvente, que comprometem a
qualidade de vida da população, bem como a presença nas águas de um manto de espuma e de
gordura à superfície.
 
Na visita do PEV, foi possível ainda constatar, que tinham sido descarregados para a linha de água,
efluentes de cor branca que evidenciam ser de origem não doméstica. Para além de branquear as
margens e pedras ribeira essas águas aparentam ter um efeito corrosivo nas próprias pedras, situação
que compromete a biodiversidade a jusante.
 
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicito a S. Exª O
Presidente da Assembleia da República que remeta ao Governo a seguinte Pergunta, para que o
Ministério do Ambiente possa prestar os seguintes esclarecimentos:
 
1- O Ministério do Ambiente tem monitorizado as descargas de efluentes que são rejeitadas pela ETAR
da Lavandeira? No último ano quantas ações de fiscalização ocorreram à Ribeira dos Frades, afluente
do rio Dão?
 
2- A ETAR da Lavandeira está atualmente a receber efluentes de origem não doméstica? Se sim, qual
a sua proveniência?
 
3- Que substância, aparentemente corrosiva, foi lançada na Ribeira dos Frades que branqueou a
própria ribeira?
 
4- Para quando está prevista entrar em funcionamento a nova ETAR Poente de Mangualde e o
respetivo emissário?
 
5- Que medidas adicionais irão ser tomadas para minimizar os impactos negativos nos cursos de água,
na propagação de insetos e de maus cheiros?
 
13 Março, 2017
 
José Silva
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HOJE

COLHEITA DE
SANGUE E MEDULA
ÓSSEA 

Vouzela
9h00

Decorre hoje até às 13h00,
uma sessão de colheita de
sangue e de medula óssea
no salão dos Bombeiros 
Voluntários de Vouzela. A
iniciativa tem como objec-
tivo ajudar uma criança de
um ano que precisa de um
dador compatível de me-
dula óssea.

AMANHÃ

EXPOSIÇÃO DE 
RELÓGIOS DE SOL

Mangualde
9h30

A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Man-
gualde, acolhe até 19 de
Abril, uma exposição de re-
lógios de sol. A colecção é
de Pedro Gomes de Almeida
e pode ser visitada no horá-
rio da Biblioteca Municipal.
A entrada é livre.

PRÓXIMOS DIAS

‘O CONSUMIDOR 
NA ERA DIGITAL’

Mangualde
Quarta-feira, 14h30

Mangualde acolhe o work-
shop ‘O Consumidor na Era
Digital’. A sessão realiza-se
no Centro de Inovação e Di-
namização Empresarial de
Mangualde.

SECRETÁRIO DE 
ESTADO EM CINFÃES

Cinfães
Sexta-feira, 10h30

O secretário de Estado da
Administração Interna,
Jorge Gomes, vai estar em
Cinfães, na Biblioteca Muni-
cipal para assinar o proto-
colo que permitirá aos
bombeiros do concelho ter
duas Equipas de Interven-
ção Permanente.

PLANTAÇÃO DE 
ÁRVORES

Vouzela
Sábado e domingo,
9h00

‘Março mês do Voluntariado
para as Florestas’ é o nome
da iniciativa do município
de Vouzela que tem como
objectivo a plantação de 18
mil árvores nas áreas da Pe-
noita e do Monte da Se-
nhora do Castelo. Sábado e
domingo, o ponto de en-
contro é junto à Piscina Mu-
nicipal de Vouzela.

TEATRO NO ROJÃO

Santa Comba Dão
Sábado, 21h30

‘Meu Marido que Deus haja’
é o nome da peça que o
Grupo de Teatro do Centro
Cultural, Recreativo e Des-
portivo do Rojão Grande
apresenta na sua sede. 

PERCURSO 
DAS FRAGAS

São Pedro do Sul
Domingo, 8h30

A Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, em parceria
com a Termalistur e a Junta
de Freguesia de Sul, da As-
sociação Fragas e da Far-
mácia São Macário, vai pro-
mover no domingo, o Per-
curso das Fragas. A concen-
tração dos participantes no
percurso está marcada para
as 8h30 no parque de esta-
cionamento do Pavilhão
Municipal ou às 9h00 no
Fujaco.

SÁTÃO COM 
DESPORTO E SAÚDE

Sátão
Domingo, 9h00

O município de Sátão rea-
liza domingo, junto à Pis-
cina Municipal, a iniciativa
‘Sátão com Desporto e
Saúde’. O programa conta
com uma caminhada de 7
quilómetros, seguida de
uma aula de grupo ao ar li-
vre e rastreio de saúde.
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Poesia nas Sextas da Lua em Mangualde
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Poesia nas Sextas da Lua em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Março de 2017
 
97 Views
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves em Mangualde, desafia-o a vir experimentar 'Há palavras
que os beijam: Uma Compota de Poesia', encenada pelo grupo de teatro Língua de Trapo, no dia 31
de março, às 21h00. Inserida em mais uma edição do 'Sextas da Lua' assinala as comemorações do
Dia Mundial da Poesia. A entrada é livre.
 
Devido ao elevado teor emocional, aconselha-se uma compota de poesia, 3 a 4 vezes por semana. Um
consumidor assíduo descobrirá o sentido oculto das palavras e perceberá que a poesia pode tomar a
forma de teatro, dança, canto . Não tem efeitos secundários perniciosos, mas atenção: causa
habituação. Venha experimentar esta compota, sem qualquer compromisso! Em cada espetáculo, 2
atores dramatizam poemas de Fernando Pessoa.
 
Sob Direção Artística do Teatro Língua de Trapo, os textos são retirados da Poesia de Fernando Pessoa
e heterónimos com encenação de Paula Antunes. Do elenco fazem parte Ana Videira, Francisco
Gomes, Hugo Baptista, Natacha de Noronha e Pedro A. Rodrigues. A Direção Musical e Sonoplastia
está a cargo de Hugo Baptista, o Desenho de Luz e Operação Técnica, de Ricardo Ladeira, a Imagem
Promocional, de Pedro Miguel Sousa e a Produção e Comunicação, de Bruna Pereira.
 
Por:Mun.Mangualde
 
13 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Câmara de Mangualde anuncia 8MEUR na resolução de "problemas ambientais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-03-2017
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3b164e1a

 
A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo a remodelação e ampliação da ETAR de Cubos e a
reposição das infra-estruturas afectadas. Através do Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a autarquia viu aprovado mais um financiamento. Assim, o
investimento de 1.147.034,47 euros será co-financiado a 85% fundo perdido e será usado para as
obras de uma das principais ETAR da malha urbana da cidade de Mangualde. A medida tem como
objectivo proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Para presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se de mais uma excelente
notícia para Mangualde. Está em marcha o maior investimento de sempre para resolver os problemas
ambientais do concelho." Acrescentado, "o ambiente é tema central nas prioridades da autarquia e
queremos resolver os problemas, que existem há décadas, tratando as águas residuais do concelho e
garantido a preservação e a boa qualidade do meio ambiente."
"Foi com grande esforço que numa altura em que tínhamos que reduzir a dívida da autarquia
investimos na construção de duas ETAR: Almeidinha e Santa Luzia. Vamos contratualizar esta semana
a obra da grande ETAR Poente de Mangualde que terá execução física muito em breve" afirma o
autarca.
João Azevedo reforça que "a autarquia garante um pacote financeiro de 8 milhões de euros para
resolver problemas ambientais no concelho. O resultado de um grande trabalho de planeamento
estratégico só possível com a dedicação de todos os colaboradores do município." "Existe hoje uma
mudança de paradigma: uma autarquia com uma situação financeira equilibrada que pode preparar o
presente e o futuro. Resolver os problemas de tratamento de águas residuais na cidade e nas
freguesias é, repito, uma prioridade!" finaliza.
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AMANHÃ

‘O CONSUMIDOR 
NA ERA DIGITAL’

Mangualde
Quarta-feira, 14h30

Mangualde acolhe o work-
shop ‘O Consumidor na Era
Digital’. A sessão realiza-se
no Centro de Inovação e Di-
namização Empresarial de
Mangualde e integra as co-
memorações do Dia dos Di-
reitos do Consumidor.

PRÓXIMOS DIAS

SECRETÁRIO DE 
ESTADO EM CINFÃES

Cinfães
Sexta-feira, 10h30

O secretário de Estado da
Administração Interna,
Jorge Gomes, vai estar em
Cinfães, na Biblioteca Muni-
cipal para assinar o proto-
colo que permitirá aos
bombeiros do concelho ter
duas Equipas de Interven-
ção Permanente.

PLANTAÇÃO DE 
ÁRVORES

Vouzela
Sábado e domingo,
9h00

‘Março mês do Voluntariado
para as Florestas’ é o nome
da iniciativa do município
de Vouzela que tem como
objectivo a plantação de 18
mil árvores nas áreas da Pe-
noita e do Monte da Se-
nhora do Castelo. Sábado e
domingo, o ponto de en-
contro é junto à Piscina Mu-

nicipal de Vouzela.

TEATRO NO ROJÃO

Santa Comba Dão
Sábado, 21h30

‘Meu Marido que Deus haja’
é o nome da peça que o
Grupo de Teatro do Centro
Cultural, Recreativo e Des-
portivo do Rojão Grande
apresenta na sua sede. 

PERCURSO 
DAS FRAGAS

São Pedro do Sul
Domingo, 8h30

A Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, em parceria
com a Termalistur e a Junta
de Freguesia de Sul, da As-
sociação Fragas e da Farmá-
cia São Macário, vai promo-
ver no domingo, o Percurso
das Fragas. A concentração
dos participantes no per-
curso está marcada para as
8h30 no parque de estacio-
namento do Pavilhão Muni-
cipal ou às 9h00 no Fujaco.

SÁTÃO COM 
DESPORTO E SAÚDE

Sátão
Domingo, 9h00

O município de
Sátão realiza
domingo,
junto à Pisci-
na Municipal, 
a iniciativa ‘Sá-
tão com Desporto e 
Saúde’. O programa conta
com uma caminhada de 7
quilómetros, seguida de
uma aula de grupo ao ar li-
vre e rastreio de saúde.
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Workshop sobre
direitos do consumidor 
MANGUALDE Mangualde
acolhe, amanhã, o workshop
‘O Consumidor na Era Digital’.
A sessão realiza-se às 14h30,
no CIDEM. e integra as come-
morações do Dia Mundial dos
Direitos do Consumidor. A ini-
ciativa resulta da parceria entre
o Centro de Informação Au-
tárquico ao Consumidor
(CIAC) da Câmara Municipal
de Mangualde e a Delegação
Regional de Coimbra da DECO
- Associação Portuguesa para
a Defesa do Consumidor.

Em análise estarão diversos
temas que vão ajudar os con-
sumidores a adoptar compor-
tamentos mais seguros e saber
como utilizar os serviços on-
line, acautelando a privacidade
e os dados evitando possíveis
danos, como, por exemplo, ‘a

presença do digital no quoti-
diano: mitos e factos do con-
sumo online’, ‘comprar online
sem sobressaltos – contratos
e direitos associados’, ‘como
utilizar os meios de paga-
mento em segurança?’, ‘a im-
portância de proteger os meus
dados digitais’, ‘como identi-
fico as fontes e as páginas se-
guras?’, ‘marketing & publici-
dade: cuidados a ter em am-
biente digital’, ‘participar nas
redes sociais em segurança’ e
‘novas plataformas para quei-
xas on-line’.

Dirigida à comunidade em
geral, a iniciativa é de entrada
gratuita, mas de inscrição ob-
rigatória no CIAC Mangualde,
pelo telefone 232 619 880 ou
pelo email consumi dor@cm -
man gualde.pt. |
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Vale da Estrela. um queijo com corpo e alma
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Vale da Estrela do empresário mangualdense Jorge Coelho é, em tudo, um sítio a conhecer.
 
Desde a sóbria elegância das instalações, com uma decoração feita com produtos naturais e locais, à
exposição de fotografia sobre o maneio e a confecção de queijo, até às modelares e funcionais zonas
de produção, muito há para ver e aprender.
 
Talvez com esse intuito, até o espaço da "mezzanine" foi criado para permitir a visualização
pedagógica, em directo, do processo de fabricação do queijo e seus derivados.
 
Apostando exclusivamente em produtos DOP, o queijo da Serra é confecionado com leite cru das
espécies autóctones Bordaleira ou Churra Mondegueira, alimentadas a pasto natural. Ao produto,
adiciona-se ainda o cardo local e o sal. O resultado final é testado por um elenco de provadores
especialistas, que só dará a sua anuição se obtiver uma nota mínima de 15 valores.
 
Este leite é único até e pelas suas qualidades naturais. Adiciona-se-lhe a flor do cardo e o sal para
coalhar. A coalhada é depois dessorada e em queijo transformada pelas sábias mãos das queijeiras,
na repetição de uma gestualidade ancestral. "Um queijo com corpo e alma" é o produto final.
 
A queijaria Vale da Estrela produz neste momento três distintos produtos oriundos da mesma matriz:
O Queijo da Serra DOP, o Queijo Serra da Estrela Velho DOP, com cura mínima de 120 dias e o
Requeijão Serra da Estrela DOP, obtido pelo dessoramento da coalhada.
 
Após uma visita gentilmente guiada pelo empresário Jorge Coelho, houve lugar a uma conversa
convivial, para percebermos e darmos aos nossos leitores mais a saber acerca deste inovador
projecto, tão baseado em saberes do passado.
 
Depois de uma carreira política nacional, porquê este regresso às origens?
 
Por duas razões essenciais: razões emocionais, mas também racionais. Sou de uma aldeia perto de
Mangualde, Contenças, onde o meu avô tinha uma actividade próxima daquela que é hoje uma
queijaria. Se fosse vivo e tivesse aquela actividade chamar-se-ia um "afinneur", se estivéssemos em
França. Ou seja, alguém que comprava o melhor queijo na Serra da Estrela para o tratar numa
queijaria que tinha em baixo da casa. Todos os dias era lavado e depois ia passando gradualmente a
queijo velho e curado, com o azeite e o colorau, colocando-o posteriormente nas grandes lojas de
gourmet de Lisboa e do Porto. Eu tinha seis anos de idade e andava com ele pela Serra, pelas feiras.
foi quando conheci a Carrapichana, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Penalva do Castelo, na
altura Castendo, Seia, Gouveia e demais cercanias da Serra. ficou-me na cabeça este saber. O saber
analisar um queijo, dar-lhe as célebres palmadas de um lado e de outro para perceber se era bom. Foi
também um retomar de uma tradição familiar de uma pessoa que eu muito estimava.
 
Como surge a ideia de criar a Queijaria Vale da Estrela?
 
Surge pelo facto de eu ter constatado que Mangualde fazia parte da zona demarcada de queijo da
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Serra da Estrela e não tinha cá nenhuma empresa deste tipo. Aconteceu num almoço na Casa da
Ínsua, onde estávamos a discutir este tema e eu a certa altura perguntei ao presidente da Câmara:
"Em Mangualde não há uma queijaria?" e ele respondeu-me que não. Entendi que era hora de
fazermos alguma coisa neste domínio. Então, comecei a trabalhar neste projecto, o que me levou dois
anos a desenvolver, prazo findo o qual este empreendimento estava pronto e a produzir. Mas também
por motivos racionais, pois eu sempre tive em mente que quando acabasse a minha actividade mais
centrada a nível nacional, alguma coisa eu teria que aqui fazer para ajudar ao desenvolvimento da
região, em particular de Mangualde.
 
Neste momento quantos colaboradores emprega?
 
À volta de dezasseis colaboradores.
 
Tem uma noção do volume de negócios que espera atingir?
 
Sim. Tenho um plano de negócios, como é óbvio. A minha vida durante muito tempo foi a de gestor.
Estamos no 1º ano de actividade. Iremos ter um volume de negócios este ano à volta dos 500 mil
euros, mas quando entrarmos em velocidade de cruzeiro, teremos um volume de negócios na base de
um milhão de euros. São as previsões.
 
Quais as condições para obter um produto DOP?
 
A primeira é ter um leite de alta qualidade proveniente de ovelhas Bordaleiras ou Churras
Mondegueiras. Tal exige ter pastores de alta qualidade. Temos 23 pastores neste momento a trabalhar
exclusivamente connosco e estamos numa fase de discutir com mais pastores no sentido de termos
em Outubro, não os 600 litros de leite que temos hoje por dia, mas passarmos a ter 1.200 litros/dia.
 
Quais os mercados destino destes produtos ou, a quem se destinam os produtos aqui fabricados?
 
Estamos a produzir "a sério" desde Novembro. Há praticamente três meses e meio e é hoje um grande
orgulho afirmar que temos o queijo e o requeijão Vale da Estrela em mais de 200 pontos de venda,
em Portugal, a ser comercializado com grande êxito. Fizemos também a primeira incursão
internacional, em Espanha, numa feira promovida pelo Corte Inglês, que correu muito bem: tudo
quanto lá pusemos foi vendido. Agora estamos já na fase de envio para a Arábia Saudita, para
Londres, para a China, que curiosamente nos comprou uma quantidade significativa de queijo, e
estamos também a negociar com o Luxemburgo. Em praticamente três meses ter 200 pontos de
venda em Portugal e com estas saídas para o mercado internacional, é caso para podermos afirmar
que estamos no bom caminho.
 
Esse é o reconhecimento da qualidade do produto que fabricam?
 
Claro. Mas não esqueça: um queijo DOP Vale da Estrela tem leite cru de ovelha Bordaleira, tem flor de
cardo, sal e muita sabedoria. Não minha, mas das pessoas que aqui trabalham nesta área. O leite, a
matéria-prima, é proveniente de uma escolha rigorosa e criteriosa dos pastores que connosco
trabalham.
 
Na tradição alimentar dos portugueses existe o consumo do queijo?
 
Começa a existir mais. Com o aumento da qualidade e diversidade dos queijos começa a verificar-se
uma vontade de experimentar queijo. Nesse aspecto, nós estamos também a dar o nosso contributo,
pois criámos aqui condições, através da "mezzanine" que já teve a oportunidade de ver, de podermos
explicar às pessoas todas que cá queiram vir, aos grupos que marquem vinda - já tivemos um de 120
pessoas - escolas, etc., que vêm perceber como é feito o queijo, quais as suas vantagens alimentares,
o seu sabor. e isso é um passo importante. Estamos também a fazer sessões de degustação em
muitas das unidades comerciais que existem pelo país, com colaboradores e produtos nossos.

Página 80



Estamos, pois, a fazer a potenciação e a comunicação desse hábito alimentar. Tenho constatado um
incremento na rádio, televisão, na comunicação social, que está a transformar o queijo num produto
muito importante, como o é na Holanda, na França e noutros países.
 
Qual é a maior ambição para esta unidade recém-inaugurada?
 
É que ela contribua efectivamente, em primeiro lugar, para a promoção de um "manjar dos deuses"
que é o queijo DOP da Serra da Estrela e que o nosso "ouro", que não existe em mais nenhum lado do
mundo, resista ao sabor dos tempos. Estou certo de que estamos a dar um contributo nesse contexto.
Em segundo lugar, contribuir para que um conjunto de pessoas que estavam desempregadas e cuja
vida estava numa fase complexa, tenham aqui encontrado uma nova carreira para as suas vidas e
tenham uma vida melhor. Em terceiro lugar, contribuir para o desenvolvimento da região e fazer que
o êxito desta iniciativa propicie vários outros projectos.
 
Não vai então ficar por aqui, em termos empresariais?
 
Não. Se este projecto continuar a correr como até aqui, ou seja, bem, será o primeiro de vários
projectos que eu quero aqui desenvolver na região de Mangualde.
 
Há uma ligação a Mangualde que lhe vem do passado. E no presente?
 
No presente. eu nunca deixei de aqui estar. Tive sempre a minha mãe que aqui viveu durante a sua
vida inteira. Tenho uma casa em Contenças que funciona como funcionava no tempo da minha mãe,
que infelizmente para mim e para as pessoas que dela gostavam, já não está entre nós, portante eu
sempre aqui estive, muito, em Mangualde. Participei activamente na vida política e cívica local.
Lembro-me que nestes larguíssimos anos, quer na vida governativa, quer na vida política, sempre
estive presente em todos os acontecimentos importantes aqui ocorridos. E com muito gosto.
 
Que relação tem com o presidente da autarquia, o Dr. João Azevedo?
 
Uma relação muito próxima. Veja só: a minha mãe era a maior amiga da avó dele; a minha madrinha
de baptismo era a mesma madrinha dele, minha tia direita e tia direita dele por famílias diferentes; o
pai dele era um dos meus maiores amigos. Eu conheço o nosso distinto presidente da Câmara de
Mangualde desde que ele nasceu. Ele é praticamente da idade da minha filha e existe um
relacionamento de grande afectividade, de estima e de grande respeito. Tenho um enorme respeito
por ele pois acho que tem sido um excelente presidente da Câmara. É um homem com uma
capacidade de trabalho notável e com uma qualidade para mim muito importante: o seu
relacionamento com os seres humanos, com as pessoas, a sua capacidade de o fazer e com gosto e
não por obrigatoriedade de ser político. É genuíno. E eu penso que Mangualde detém um privilégio em
ter um presidente assim, que espero continue por mais anos, pois é um forte motor de
desenvolvimento desta terra. Tenho muito orgulho nisso e exprimo-o em todo o lado. Por todos os
sítios por onde passo, por este país fora, tenho orgulho em dizer que sou de Mangualde e que
Mangualde tem um grande presidente da Câmara. E não perco a mínima oportunidade de trazer cá
pessoas, como ainda há bem pouco tempo trouxe cá a Quadratura do Círculo, o que foi uma excelente
oportunidade para as pessoas verem que há locais, no país, que estão com notas de desenvolvimento
excelentes e que têm gente muito interessante, como é o caso de uma pessoa com as qualidades do
dr. João Azevedo.
 
Rua Direita
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Há palavras que beijam - Uma compota de Poesia
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SEXTA DA LUA DEDICADA AO DIA MUNDIAL DA POESIA
 
31 DE MARÇO, 21H00, ENTRADA LIVRE
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves em Mangualde, desafia-o a vir experimentar 'Há palavras
que os beijam: Uma Compota de Poesia', encenada pelo grupo de teatro Língua de Trapo, no dia 31
de março, às 21h00. Inserida em mais uma edição do 'Sextas da Lua' assinala as comemorações do
Dia Mundial da Poesia.
 
Devido ao elevado teor emocional, aconselha-se uma compota de poesia, 3 a 4 vezes por semana. Um
consumidor assíduo descobrirá o sentido oculto das palavras e perceberá que a poesia pode tomar a
forma de teatro, dança, canto . Não tem efeitos secundários perniciosos, mas atenção: causa
habituação. Venha experimentar esta compota, sem qualquer compromisso! Em cada espetáculo, 2
atores dramatizam poemas de Fernando Pessoa.
 
Sob Direção Artística do Teatro Língua de Trapo, os textos são retirados da Poesia de Fernando Pessoa
e heterónimos com encenação de Paula Antunes. Do elenco fazem parte Ana Videira, Francisco
Gomes, Hugo Baptista, Natacha de Noronha e Pedro A. Rodrigues. A Direção Musical e Sonoplastia
está a cargo de Hugo Baptista, o Desenho de Luz e Operação Técnica, de Ricardo Ladeira, a Imagem
Promocional, de Pedro Miguel Sousa e a Produção e Comunicação, de Bruna Pereira.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Câmara de Mangualde investe 8 milhões de euros no Ambiente. Maior investimento
de sempre nesta área resolve todos os problemas do Concelho
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A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo a remodelação e ampliação da ETAR de Cubos e a
reposição das infraestruturas afetadas. Através do Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no passado dia 8 de março, a autarquia viu aprovado mais
um financiamento. Assim, o investimento de 1.147.034,47 euros será cofinanciado a 85% fundo
perdido e será usado para as obras de uma das principais ETAR da malha urbana da cidade de
Mangualde. A medida tem como objetivo proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
 
"ESTÁ EM MARCHA O MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE PARA RESOLVER OS PROBLEMAS
AMBIENTAIS DO CONCELHO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se de mais uma excelente
notícia para Mangualde. Está em marcha o maior investimento de sempre para resolver os problemas
ambientais do concelho." Acrescentado, "o ambiente é tema central nas prioridades da autarquia e
queremos resolver os problemas, que existem há décadas, tratando as águas residuais do concelho e
garantido a preservação e a boa qualidade do meio ambiente."
 
"Foi com grande esforço que numa altura em que tínhamos que reduzir a dívida da autarquia
investimos na construção de duas ETAR: Almeidinha e Santa Luzia. Vamos contratualizar esta semana
a obra da grande ETAR Poente de Mangualde que terá execução física muito em breve" afirma o
autarca.
 
João Azevedo reforça que "a autarquia garante um pacote financeiro de 8 milhões de euros para
resolver problemas ambientais no concelho. O resultado de um grande trabalho de planeamento
estratégico só possível com a dedicação de todos os colaboradores do município." "Existe hoje uma
mudança de paradigma: uma autarquia com uma situação financeira equilibrada que pode preparar o
presente e o futuro. Resolver os problemas de tratamento de águas residuais na cidade e nas
freguesias é, repito, uma prioridade!" finaliza.
 
15 Março, 2017
 
José Silva
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6MANGUALDE A autarquia vai remo-
delar uma das principais ETAR urbanas, 
num investimento de 1,15 milhões de eu-
ros, que será cofinanciado com verbas co-
munitárias, 85 por cento a fundo perdido. 
O autarca João Azevedo diz que é “o maior 
investimento de sempre para resolver os 
problemas ambientais do concelho”.
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Um milhão de euros para remodelação 
e ampliação de ETAR em Mangualde
Cubos Autarquia conseguiu ver aprovado mais um investimento superior a 1 milhão de euros para obras na Estação de
Tratamento de Águas Residuais de Cubos
A Câmara Municipal de Man-
gualde vai levar a cabo a remo-
delação e ampliação da Estação
de Tratamento de Águas Resi-
duais (ETAR) de Cubos e a re-
posição das infra-estruturas
afectadas. 

Através do Programa Opera-
cional de Sustentabilidade e Efi-
ciência no Uso de Recursos
(POSEUR), a autarquia viu
aprovado mais um financia-
mento. Assim, o investimento
de mais de 1 milhão de euros
será co-financiado a 85% e esse
valor será usado para as obras
de uma das principais ETAR da
malha urbana da cidade de
Mangualde. 

Para o presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João
Azevedo, “trata-se de mais uma
excelente notícia para Man-
gualde”. “Está em marcha o
maior investimento de sempre
para resolver os problemas
ambientais do concelho. O am-
biente é tema central nas prio-
ridades da autarquia e quere-
mos resolver os problemas, que
existem há décadas, tratando
as águas residuais do concelho
e garantido a preservação e a
boa qualidade do meio am-
biente”, sublinhou o autarca.

“Foi com grande esforço que
numa altura em que tínhamos
que reduzir a dívida da autar-
quia investimos na construção
de duas ETAR: Almeidinha e

Santa Luzia. Vamos contratua-
lizar esta semana a obra da
grande ETAR poente de Man-
gualde que terá execução física
muito em breve” afirmou João
Azevedo.

O presidente da Câmara re-
forçou que “a autarquia garante
um pacote financeiro de 8 mi-
lhões de euros para resolver
problemas ambientais no con-
celho”. “Existe hoje uma mu-
dança de paradigma: uma au-
tarquia com uma situação fi-
nanceira equilibrada que pode
preparar o presente e o futuro.
Resolver os problemas de tra-
tamento de águas residuais na
cidade e nas freguesias é, repito,
uma prioridade”, finalizou. |Resolver problemas de tratamento de águas residuais é prioridade do executivo de Mangualde
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Especial
BTL

24 páginas

Bombeiros esperam
900 pessoas em
jantar dançante
Voluntários de Viseu | P5

Câmara nega 
descargas de 
empresa em ribeira
Nelas | P8

CENTRO NA BTL PARA
PROMOVER RIQUEZAS

Empresa de
reciclagem
volta a arder

Entidade regional de turismo apresenta novo “site” na feira de turismo que hoje abre portas na FIL, em Lisboa.
Viseu é a cidade convidada do certame e hoje apresenta oito “embaixadores” Página 3

Fogo na Interecycling, no concelho de Tondela, mobilizou ontem mais de 100 bombeiros. Dois deles ficaram feridos   Página 20

Médio defensivo Silla, de apenas 
19 anos, está ser cobiçado por duas
equipas da I Liga. Jogador tem sido
peça fundamental na equipa de 
Rogério Sousa. Pág. 13

Jogador do
Lusitano na
mira da I Liga

Menor estava desaparecida desde
Setembro do ano passado, altura em
que saiu do Lar de S. José, em Viseu,
e não voltou. Foi encontrada ontem
e ouvida pela Judiciária. Pág. 6

Encontrada
jovem que tinha
desaparecido

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 15 DE MARÇO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 EUROS

Mangualde investe
1 milhão de euros
na ETAR de Cubos
Remodelação | P10

800 crianças 
plantam árvores
Gouveia | P11

LUSA/NUNO ANDRÉ FERREIRA
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HOJE

‘O CONSUMIDOR 
NA ERA DIGITAL’

Mangualde
14h30

Mangualde acolhe o work-
shop ‘O Consumidor na Era
Digital’. A sessão realiza-se
no Centro de Inovação e Di-
namização Empresarial de
Mangualde e integra as co-
memorações do Dia dos Di-
reitos do Consumidor.

PRÓXIMOS DIAS

SECRETÁRIO DE 
ESTADO ASSINA
PROTOCOLOS

Cinfães e Tondela
Sexta-feira, 10h30 
e 12h30

O secretário de Estado da
Administração Interna,
Jorge Gomes, vai estar em
Cinfães, na Biblioteca Muni-
cipal para assinar o proto-
colo que permitirá aos
bombeiros do concelho ter
duas Equipas de Interven-
ção Permanente. Duas ho-
ras depois, o secretário de
Estado desloca-se a Tondela
para assinar um protocolo
semelhante com os Bom-
beiros Voluntários de Ton-
dela.

PLANTAÇÃO DE 
ÁRVORES

Vouzela
Sábado e domingo,
9h00

‘Março mês do Voluntariado
para as Florestas’ é o nome
da iniciativa do município
de Vouzela que tem como
objectivo a plantação de 18
mil árvores nas áreas da Pe-
noita e do Monte da Se-
nhora do Castelo. Sábado e
domingo, o ponto de en-
contro é junto à Piscina Mu-
nicipal de Vouzela.

TEATRO NO ROJÃO

Santa Comba Dão
Sábado, 21h30

‘Meu Marido que Deus haja’

é o nome da peça que o
Grupo de Teatro do Centro
Cultural, Recreativo e Des-
portivo do Rojão Grande
apresenta na sua sede. 

CONCERTO DA
FILARMÓNICA

Pinheiro de Ázere,
Santa Comba Dão
Sábado, 21h30

A Filarmónica Lealdade Pi-
nheirense realiza um con-
certo de angariação de fun-
dos, que pretende ajudar a
associação a prosseguir a
sua actividade. O concerto
terá no palco a Filarmónica
e a Orquestra da Academia
de Música da Sociedade Fi-
larmónica Lealdade Pinhei-
rense. O concerto realiza-se
na sede da Filarmónica, em
Pinheiro de Ázere, concelho
de Santa Comba Dão. 

PERCURSO 
DAS FRAGAS

São Pedro do Sul
Domingo, 8h30

A Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, em parceria
com a Termalistur e a Junta
de Freguesia de Sul, da As-
sociação Fragas e da Farmá-
cia São Macário, vai promo-
ver no domingo, o Percurso
das Fragas. A concentração
dos participantes no per-
curso está marcada para as
8h30 no parque de estacio-
namento do Pavilhão Muni-
cipal ou às 9h00 no Fujaco.

SÁTÃO COM 
DESPORTO E SAÚDE

Sátão
Domingo, 9h00

O município de
Sátão realiza
domingo,
junto à Pisci-
na Municipal, 
a iniciativa ‘Sá-
tão com Desporto e 
Saúde’. O programa conta
com uma caminhada de 7
quilómetros, seguida de
uma aula de grupo ao ar li-
vre e rastreio de saúde. Para
as crianças haverá várias
actividades no Pavilhão.
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A Feira dos Santos, em No-
vembro, é o “principal ícone
turístico do concelho” de
Mangualde. Quem o diz é o
presidente da Câmara, João
Azevedo, que destaca tam-
bém a gastronomia, os vi-
nhos, o património paisa-
gístico e religioso do concelho
e, claro, a live beach – a praia
artificial. “O turismo é muito
transversal”, sublinhou.

Para o autarca, o dia 8 de
Setembro, feriado municipal,
é também um dia que já faz
parte da identidade dos
mangualdenses, é um mo-
mento em que a família se
reúne no monte de Nossa
Senhora do Castelo e partilha
a tradicional merenda. 

A Senhora do Castelo é aqui
“o elemento máximo do tu-
rismo religioso”, ao qual es-
tão associados também os
pastéis de feijão do Patronato,
cuja receita está no segredo

dos deuses (e do Patronato).
E já que falamos em doçaria,
fazemos aqui a ponte para
os queijos e para o vinho.
Mangualde tem “dos me-
lhores e mais conceituados
produtores de vinho do Dão”,

segundo João Azevedo. 
A Feira dos Santos é, sem

dúvida, o grande evento de
Mangualde, pelo que será
feita a sua divulgação na BTL,
no âmbito da programação
apresentada no stand da Co-
munidade Intermunicipal
(CIM) Viseu Dão Lafões. Este
certame, que acontece sem-
pre no início de Novembro,
reúne todos os produtos,
empresas, grupos, associa-
ções e indústria do concelho
de Mangualde. É tradição
que se comprem ali as febras
de porco e se assem na hora
nos grandes assadores ins-
talados para esse efeito na
zona da gastronomia.  

Estar com a CIM na BTL é,
no entender de João Azevedo,
a forma “mais adequada de
projectar o território como
um território forte, com as
suas diferenças e identida-
des”.

Turismo muito
transversal é 
trunfo de Mangualde
Tradição Mangualde é Feira dos Santos, é Senhora do 
Castelo, é o pastel de feijão, é património e praia artificial. 
Um concelho onde a modernidade e a tradição se encontram

EX-LIBRIS 

Feira dos Santos,
vinho e pastéis de
feijão do Patronato
A Feira dos Santos é o
grande evento de Man-
gualde, que acontece em
Novembro, e reúne em
três dias o melhor do
concelho nas mais diver-
sas áreas. Os pastéis de
feijão do Patronato são
de fazer água na boca e o
vinho do Dão é premiado
pela sua qualidade.

Mangualde é “Feira
dos Santos, 
gastronomia, 
vinhos, património
paisagístico e 
religioso e live
beach”.
João Azevedo
Presidente da Câmara
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Um milhão de euros para remodelação e ampliação de ETAR em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/16821

 
A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo a remodelação e ampliação da Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Cubos e a reposição das infra-estruturas afectadas.
 
Através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), a
autarquia viu aprovado mais um financiamento. Assim, o investimento de mais de 1 milhão de euros
será co-financiado a 85% e esse valor será usado para as obras de uma das principais ETAR da malha
urbana da cidade de
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Vale da Estrela. um queijo com corpo e alma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2211

 
Vale da Estrela. um queijo com corpo e alma
 
2017-03-15
 
Sob o título "Vale da Estrela. um queijo com corpo e alma", a plataforma digital Rua Direita publica
hoje uma reportagem sobre a empresa Vale da Estrela, uma empresa de Mangualde, do empresário
Jorge Coelho, que produz queijo Serra da Estrela.
 
Eis o teor integral da reportagem:
 
Vale da Estrela do empresário mangualdense Jorge Coelho é, em tudo, um sítio a conhecer.
 
Desde a sóbria elegância das instalações, com uma decoração feita com produtos naturais e locais, à
exposição de fotografia sobre o maneio e a confecção de queijo, até às modelares e funcionais zonas
de produção, muito há para ver e aprender.
 
Talvez com esse intuito, até o espaço da "mezzanine" foi criado para permitir a visualização
pedagógica, em directo, do processo de fabricação do queijo e seus derivados.
 
Apostando exclusivamente em produtos DOP, o queijo da Serra é confecionado com leite cru das
espécies autóctones Bordaleira ou Churra Mondegueira, alimentadas a pasto natural. Ao produto,
adiciona-se ainda o cardo local e o sal. O resultado final é testado por um elenco de provadores
especialistas, que só dará a sua anuição se obtiver uma nota mínima de 15 valores.
 
Este leite é único até e pelas suas qualidades naturais. Adiciona-se-lhe a flor do cardo e o sal para
coalhar. A coalhada é depois dessorada e em queijo transformada pelas sábias mãos das queijeiras,
na repetição de uma gestualidade ancestral. "Um queijo com corpo e alma" é o produto final.
 
A queijaria Vale da Estrela produz neste momento três distintos produtos oriundos da mesma matriz:
O Queijo da Serra DOP, o Queijo Serra da Estrela Velho DOP, com cura mínima de 120 dias e o
Requeijão Serra da Estrela DOP, obtido pelo dessoramento da coalhada.
 
Após uma visita gentilmente guiada pelo empresário Jorge Coelho, houve lugar a uma conversa
convivial, para percebermos e darmos aos nossos leitores mais a saber acerca deste inovador
projecto, tão baseado em saberes do passado.
 
Depois de uma carreira política nacional, porquê este regresso às origens?
 
Por duas razões essenciais: razões emocionais, mas também racionais. Sou de uma aldeia perto de
Mangualde, Contenças, onde o meu avô tinha uma actividade próxima daquela que é hoje uma
queijaria. Se fosse vivo e tivesse aquela actividade chamar-se-ia um "afinneur", se estivéssemos em
França. Ou seja, alguém que comprava o melhor queijo na Serra da Estrela para o tratar numa
queijaria que tinha em baixo da casa. Todos os dias era lavado e depois ia passando gradualmente a
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queijo velho e curado, com o azeite e o colorau, colocando-o posteriormente nas grandes lojas de
gourmet de Lisboa e do Porto. Eu tinha seis anos de idade e andava com ele pela Serra, pelas feiras.
foi quando conheci a Carrapichana, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Penalva do Castelo, na
altura Castendo, Seia, Gouveia e demais cercanias da Serra. ficou-me na cabeça este saber. O saber
analisar um queijo, dar-lhe as célebres palmadas de um lado e de outro para perceber se era bom. Foi
também um retomar de uma tradição familiar de uma pessoa que eu muito estimava.
 
Como surge a ideia de criar a Queijaria Vale da Estrela?
 
Surge pelo facto de eu ter constatado que Mangualde fazia parte da zona demarcada de queijo da
Serra da Estrela e não tinha cá nenhuma empresa deste tipo. Aconteceu num almoço na Casa da
Ínsua, onde estávamos a discutir este tema e eu a certa altura perguntei ao presidente da Câmara:
"Em Mangualde não há uma queijaria?" e ele respondeu-me que não. Entendi que era hora de
fazermos alguma coisa neste domínio. Então, comecei a trabalhar neste projecto, o que me levou dois
anos a desenvolver, prazo findo o qual este empreendimento estava pronto e a produzir. Mas também
por motivos racionais, pois eu sempre tive em mente que quando acabasse a minha actividade mais
centrada a nível nacional, alguma coisa eu teria que aqui fazer para ajudar ao desenvolvimento da
região, em particular de Mangualde.
 
Neste momento quantos colaboradores emprega?
 
À volta de dezasseis colaboradores.
 
Tem uma noção do volume de negócios que espera atingir?
 
Sim. Tenho um plano de negócios, como é óbvio. A minha vida durante muito tempo foi a de gestor.
Estamos no 1º ano de actividade. Iremos ter um volume de negócios este ano à volta dos 500 mil
euros, mas quando entrarmos em velocidade de cruzeiro, teremos um volume de negócios na base de
um milhão de euros. São as previsões.
 
Quais as condições para obter um produto DOP?
 
A primeira é ter um leite de alta qualidade proveniente de ovelhas Bordaleiras ou Churras
Mondegueiras. Tal exige ter pastores de alta qualidade. Temos 23 pastores neste momento a trabalhar
exclusivamente connosco e estamos numa fase de discutir com mais pastores no sentido de termos
em Outubro, não os 600 litros de leite que temos hoje por dia, mas passarmos a ter 1.200 litros/dia.
 
Quais os mercados destino destes produtos ou, a quem se destinam os produtos aqui fabricados?
 
Estamos a produzir "a sério" desde Novembro. Há praticamente três meses e meio e é hoje um grande
orgulho afirmar que temos o queijo e o requeijão Vale da Estrela em mais de 200 pontos de venda,
em Portugal, a ser comercializado com grande êxito. Fizemos também a primeira incursão
internacional, em Espanha, numa feira promovida pelo Corte Inglês, que correu muito bem: tudo
quanto lá pusemos foi vendido. Agora estamos já na fase de envio para a Arábia Saudita, para
Londres, para a China, que curiosamente nos comprou uma quantidade significativa de queijo, e
estamos também a negociar com o Luxemburgo. Em praticamente três meses ter 200 pontos de
venda em Portugal e com estas saídas para o mercado internacional, é caso para podermos afirmar
que estamos no bom caminho.
 
Esse é o reconhecimento da qualidade do produto que fabricam?
 
Claro. Mas não esqueça: um queijo DOP Vale da Estrela tem leite cru de ovelha Bordaleira, tem flor de
cardo, sal e muita sabedoria. Não minha, mas das pessoas que aqui trabalham nesta área. O leite, a
matéria-prima, é proveniente de uma escolha rigorosa e criteriosa dos pastores que connosco
trabalham.
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Na tradição alimentar dos portugueses existe o consumo do queijo?
 
Começa a existir mais. Com o aumento da qualidade e diversidade dos queijos começa a verificar-se
uma vontade de experimentar queijo. Nesse aspecto, nós estamos também a dar o nosso contributo,
pois criámos aqui condições, através da "mezzanine" que já teve a oportunidade de ver, de podermos
explicar às pessoas todas que cá queiram vir, aos grupos que marquem vinda - já tivemos um de 120
pessoas - escolas, etc., que vêm perceber como é feito o queijo, quais as suas vantagens alimentares,
o seu sabor. e isso é um passo importante. Estamos também a fazer sessões de degustação em
muitas das unidades comerciais que existem pelo país, com colaboradores e produtos nossos.
Estamos, pois, a fazer a potenciação e a comunicação desse hábito alimentar. Tenho constatado um
incremento na rádio, televisão, na comunicação social, que está a transformar o queijo num produto
muito importante, como o é na Holanda, na França e noutros países.
 
Qual é a maior ambição para esta unidade recém-inaugurada?
 
É que ela contribua efectivamente, em primeiro lugar, para a promoção de um "manjar dos deuses"
que é o queijo DOP da Serra da Estrela e que o nosso "ouro", que não existe em mais nenhum lado do
mundo, resista ao sabor dos tempos. Estou certo de que estamos a dar um contributo nesse contexto.
Em segundo lugar, contribuir para que um conjunto de pessoas que estavam desempregadas e cuja
vida estava numa fase complexa, tenham aqui encontrado uma nova carreira para as suas vidas e
tenham uma vida melhor. Em terceiro lugar, contribuir para o desenvolvimento da região e fazer que
o êxito desta iniciativa propicie vários outros projectos.
 
Não vai então ficar por aqui, em termos empresariais?
 
Não. Se este projecto continuar a correr como até aqui, ou seja, bem, será o primeiro de vários
projectos que eu quero aqui desenvolver na região de Mangualde.
 
Há uma ligação a Mangualde que lhe vem do passado. E no presente?
 
No presente. eu nunca deixei de aqui estar. Tive sempre a minha mãe que aqui viveu durante a sua
vida inteira. Tenho uma casa em Contenças que funciona como funcionava no tempo da minha mãe,
que infelizmente para mim e para as pessoas que dela gostavam, já não está entre nós, portante eu
sempre aqui estive, muito, em Mangualde. Participei activamente na vida política e cívica local.
Lembro-me que nestes larguíssimos anos, quer na vida governativa, quer na vida política, sempre
estive presente em todos os acontecimentos importantes aqui ocorridos. E com muito gosto.
 
Que relação tem com o presidente da autarquia, o Dr. João Azevedo?
 
Uma relação muito próxima. Veja só: a minha mãe era a maior amiga da avó dele; a minha madrinha
de baptismo era a mesma madrinha dele, minha tia direita e tia direita dele por famílias diferentes; o
pai dele era um dos meus maiores amigos. Eu conheço o nosso distinto presidente da Câmara de
Mangualde desde que ele nasceu. Ele é praticamente da idade da minha filha e existe um
relacionamento de grande afectividade, de estima e de grande respeito. Tenho um enorme respeito
por ele pois acho que tem sido um excelente presidente da Câmara. É um homem com uma
capacidade de trabalho notável e com uma qualidade para mim muito importante: o seu
relacionamento com os seres humanos, com as pessoas, a sua capacidade de o fazer e com gosto e
não por obrigatoriedade de ser político. É genuíno. E eu penso que Mangualde detém um privilégio em
ter um presidente assim, que espero continue por mais anos, pois é um forte motor de
desenvolvimento desta terra. Tenho muito orgulho nisso e exprimo-o em todo o lado. Por todos os
sítios por onde passo, por este país fora, tenho orgulho em dizer que sou de Mangualde e que
Mangualde tem um grande presidente da Câmara. E não perco a mínima oportunidade de trazer cá
pessoas, como ainda há bem pouco tempo trouxe cá a Quadratura do Círculo, o que foi uma excelente
oportunidade para as pessoas verem que há locais, no país, que estão com notas de desenvolvimento
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excelentes e que têm gente muito interessante, como é o caso de uma pessoa com as qualidades do
dr. João Azevedo.
 
Rua Direita
 
2017-03-15
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Melhoria da rede viária na União de Freguesias de Tavares em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fe49177

 
Começaram as obras para pavimentação da ligação Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares, na União
de Freguesias de Tavares. Esta empreitada está inserida no conjunto de investimentos que se
sucederão a muito curto prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros,
já durante os meses de fevereiro e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos
com obras a concurso no valor de 7 milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma
melhoria/requalificação da rede viária municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede
de infraestruturas.
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,  as obras de beneficiação do
pavimento do CM1464 vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento significativo de conforto e
de segurança para as centenas de pessoas que diariamente transitam nesta estrada .
 
O autarca sublinha ainda que  estão já no terreno quase 1 milhão de euros em obras. Estamos a
cumprir com o planeamento feito. Há um conjunto de empreitadas que estão a seguir os
procedimentos contratuais e que vamos colocar no terreno muito brevemente. Este plano de
investimento não tem paralelo na história do município.
 
15 de Março de 2017
 
Redacção
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MELHORIA DA REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE MANGUALDE, MESQUITELA E CUNHA 
ALTA E FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA 
INÍCIO DAS EMPREITADAS DECORREM A BOM 
RITMO 
Começaram as obras para pavimentação das 
ligações a Ançada e a Santo Amaro de Azurara/ 
Bairro do Penedo via Bairro Imaculada Conceição, 
na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela 
e Cunha Alta, bem como o calcetamento da rua 
da Tapada na Freguesia de Quintela de Azurara. 
Estas empreitadas representam uni conjunto de 
investimentos que se sucederão a muito curto prazo 
e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 
milhões de euros, já durante os meses de fevereiro 
e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de 
investimentos com obras a concurso no valor de 7 
milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma 
melhoria/requalificação da rede viária municipal em 
várias estradas municipais do concelho e na rede de 
infraestruturas. 
LIGAÇÃO ANÇADA/BAIRRO IMACULADA 
CONCEIÇÃO/BAIRRO DO PENEDO 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde «esta era unia obra esperada há 
muitos anos pela população que vive em Ançada, 
no Bairro da Imaculada Conceição e no Bairro do 
Penedo/Santo Amaro de Azurara. 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 uni 
aumento significativo de conforto e segurança para 
as centenas de pessoas que diariamente transitam 
nestas artérias.» 
O autarca sublinha ainda que «estamos num novo 
tempo no concelho de Mangualde, pois esta obra 
só foi possível porque consolidamos as contas do 
Município. Equilibramos as contas públicas e só 
agora estão reunidas as condições para fazer esta 
obra, que há mais de uma década é esperada pelas 
populações. Este eixo vai ligar Santo Amaro a Ançada 
e estas duas aldeias ao centro urbano de Mangualde, 
dando assim mais qualidade de vida no dia a dia aos 
habitantes». 
CALCETAMENTO NA RUA DA TAPADA NA 
FREGUESIA DE QUINTELA DE AZURARA 
«A estreita articulação entre a autarquia e as juntas 
de freguesias do concelho permite-nos resolver 
os problemas das pessoas com mais eficiência e 
celeridade, levando a Regeneração Urbana às aldeias. 
O calcetamento da Rua da Tapada é unia obra 
fundamental que visa melhorar as acessibilidades 
pedonais e o fluxo de trânsito rodoviário na malha 
urbana da povoação», sublinha ainda o edil. 
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da Rede Social de Mangualde, esta ação tem como 
principal objetivo aproximar os alunos da realidade 
de trabalho, promovendo a vivência do quotidiano 
da profissão escolhida por cada um dos alunos 
selecionados pelo Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. 
As profissões escolhidas este ano foram as de militar/ 
polícia, empregado de bar/restaurante, cozinheiro, 
fotógrafa, engenheiro informático, psicóloga, 
engenheiro mecânico, médico, médico dentista e 
advogado e os alunos foram acolhidos pela G N R 
Mangualde, H R Proteção, Valério, Clickdigital, Câmara 
Municipal de Mangualde, 5 Sentidos — Espaço de 
Reabilitação E Intervenção Psicoeducacional, PSA 
— Peugeot Citroen, Unidade de Saúde Familiar de 
Mangualde, Unidade de Saúde Familiar Terras de 
Azurara, Dra Cristina Lopes e Clínica Médica Dentária 
Doutor Adelino Marques. 

ALUNOS 
MANGUALDENSES 
MAIS PRÓXIMOS 
DA REALIDADE DE 
TRABALHO 
"SER POR UM DIA..." DECORREU NOS DIAS 2 E 3 
DE MARÇO 
Nos dias 2 e 3 de março, a Câmara Municipal de 
Mangualde, em parceria com o Agrupamento de 
Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição 
da iniciativa "Ser por um dia...". Os alunos do 9° ano 
do concelho de Mangualde tiveram a oportunidade 
experimentar e vivenciar o dia-a-dia da profissão 
escolhida. 
Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção 
"Promover a Empregabilidade e o Empreendedorismo", 

Página 96



A97

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 18,94 x 12,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68640040 15-03-2017

MANGUALDE PRESTOU HOMENAGEM ÀS MULHERES 
QUE SE DEDICAM AO BEM SOCIAL 
De forma a assinalar o Dia Internacional da Mulher 
(8 de março), o Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, prestou homenagem 
às mulheres que se dedicam ao bem social, que 
se dedicam aos outros e a ajudar o próximo, numa 
cerimónia que decorreu no Salão Nobre da autarquia. 
Na sua intervenção, o autarca reforçou a importância 
da paridade de géneros, reforçando 'hoje e sempre,  

pela igualdade, pela justiça social e profissional!'. 
Foram homenageadas mulheres de diversas 
instituições, desde a Conferência Feminina São 
Vicente Paulo, a Cruz Vermelha, o Banco Local de 
Voluntariado do Município e a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro. A autarquia mangualdense felicita todas 
pelo trabalho realizado em prol da comunidade 
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`HÁ PALAVRAS QUE OS 
BEIJAM: UMA COMPOTA 
DE POESIA' 
SEXTA DA LUA DEDICADA AO DIA MUNDIAL DA 
POESIA 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves em  

Mangualde, desafia-o a vir experimentar 'Há palavras 
que os beijam: Uma Compota de Poesia', encenada 
pelo grupo de teatro Língua de Trapo, no dia 31 de 
março, às 21h00. Inserida em mais uma edição do 
`Sextas da Lua' assinala as comemorações do Dia 
Mundial da Poesia. A entrada é livre. 
Devido ao elevado teor emocional, aconselha-se 
uma compota de poesia, 3 a 4 vezes por semana. 
Um consumidor assíduo descobrirá o sentido oculto 
das palavras e perceberá que a poesia pode tomar 
a forma de teatro, dança, canto ... Não tem efeitos 
secundários perniciosos, mas atenção: causa 
habituação. Venha experimentar esta compota, sem 
qualquer compromisso! Em cada espetáculo, 2 atores 
dramatizam poemas de Fernando Pessoa. 
Sob Direção Artística do Teatro Língua de Trapo, os 
textos são retirados da Poesia de Fernando Pessoa 
e heterónimos com encenação de Paula Antunes. Do 
elenco fazem parte Ana Videira, Francisco Gomes, 
Hugo Baptista, Natacha de Noronha e Pedro A. 
Rodrigues. A Direção Musical e Sonoplastia está 
a cargo de Hugo Baptista, o Desenho de Luz e 
Operação Técnica, de Ricardo Ladeira, a Imagem 
Promocional, de Pedro Miguel Sousa e a Produção e 
Comunicação, de Bruna Pereira. 
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BORDADOS DE TIBALDINHO: AUTARQUIA 
MANGUALDENSE CONTINUA A APOSTAR NA 
TRADIÇÃO 
Mangualde continua a apostar na tradição e nos 
Bordados de Tibaldinho. Nesse sentido, a Câmara 
Municipal de Mangualde, em parceria com a Junta de 
Freguesia de Alcafache e com o CEARTE — Centro 
de Formação Profissional do Artesanato, promove 
mais um curso de «Pontos Bordados / Bordados de 
Tibaldinho», de 18 de abril a 3 de maio, das 14h00 às 
19h00, na sede da Sociedade da Banda Filarmónica 
de Tibaldinho, em Tibaldinho. 
Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta 
Duração (UFCD), esta formação tem como objetivo 
manter viva a confeção dos bordados de Tibaldinho e  

preservar, promover e valorizar este património cultural 
que constitui parte da identidade mangualdense. Esta 
formação tem como destinatários desempregados, 
com escolaridade igual ou superior ao 6° ano. 
Os/as interessados/as deverão dirigir-se ao Gabinete 
de Inserção Profissional da Câmara Municipal de 
Mangualde, de 13 de março a 7 de abril, fazendo-
se acompanhar dos seguintes documentos: Cartão 
de Cidadão ou do Bilhete de Identidade, e do N.° de 
Contribuinte, Certificado de Habilitações, fotografia 
e o Número de Identificação Bancária (NI B). As 
inscrições são gratuitas, mas limitadas. 
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MUNICIPIO DE 
MANGUALDE COM 
GEOPORTAL ONLINE 
SERVIÇO ONLINE PERMITIRÁ A QUALQUER 
MUNÍCIPE VISUALIZAR OU IMPRIMIR PLANTAS 
DE LOCALIZAÇÃO E/OU EXTRATOS DA CARTA DE 
ORDENAMENTO E CONDICIONANTES DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL 
De forma a valorizar a proximidade com os cidadãos, 
a Câmara Municipal de Mangualde já disponibilizou 
o Geoportal do Município. Trata-se de um serviço 
online que permitirá a qualquer munícipe visualizar 
ou imprimir plantas de localização e/ou extratos da 
carta de ordenamento e condicionantes do Plano 
Diretor Municipal. Mangualde afirma-se, assim, 
como um território inteligente e moderno apostando 
na disponibilização de informação e em novas 
ferramentas tecnológicas de gestão de informação. 
Este serviço está disponível no site da autarquia em 
www.cmmangualde.pt  ou sig.cmmangualde.pt  para 
simples consulta ou para instrução de processos 
de obras, loteamentos urbanos ou outros pedidos 
cuja instrução necessite de plantas de localização. 
Inicialmente vão estar disponíveis os seguintes 
módulos: 
- Visualizador — permite a consulta geral de toda a 
informação cartográfica disponível; 
- Plano Diretor Municipal - Nesta aplicação é possível 
consultar a carta de ordenamento de condicionantes 
do PDM, permitindo visualizar a várias escalas e com 
algum detalhe: O solo rural e solo urbano e suas 
categorias; Servidões e restrições de utilidade pública 
em vigor. 
- Estatísticas — permite a consulta de dados 
estatísticos do INE correspondentes aos Censos de 
2011, relativos aos diferentes indicadores; 
- Plantas de Localização — permite a emissão de 
plantas de localização, com diferentes temas de base 
(cartas militares, ortofotomapas, base cartográfica, 
plantas de ordenamento, plantas de condicionantes) 
e diferentes escalas de impressão. Para emissão de 
plantas de localização, pode pesquisar: por freguesias; 
por lugares; por ruas. 
O atual projeto, em articulação com a Comunidade 
Intermunicipal Viseu Dão Lafões pretende criar mais 
valências no âmbito dos sistemas de informação 
geográfica. O geoportal é uma das ferramentas, 
entre outras, que a autarquia de Mangualde pretende 
disponibilizar ao munícipe durante o decorrer do ano 
de 2017. 
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PARTIDO SOCIAL. DEMOCRATA 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

A sabedoria popular e os adágios não falham. Têm por base recordar o que é usual, 
as vivências que, no dia a dia, se repetem. Os acontecimentos frequentes e os 
comportamentos assíduos da sociedade, quer individuais quer coletivos. 
Porquê esta introdução? Existe uma situação que, reiteradamente, tem sido 

evidenciada e, de certa forma, ocultada aos Mangualdenses. 
Como diz o povo " o seu a seu dono", ou, "quem diz meia verdade, também diz meia 
mentira". Ambos os ditados populares reflete (muito bem) o que, ultimamente, se tem 
dito acerca de determinadas obras no concelho de Mangualde. Existe, efetivamente, 
uma meia verdade quando se diz que determinadas obras integram o Plano de 
Investimentos do Município com intuito de melhorar a Rede Viária! Falta falar da outra 
meia verdade! Os Munícipes, precisam de saber a verdade no seu todo! 
A verdade é que esta meia verdade não é nada pequena! Um conjunto de medidas, 
num valor aproximado a 1,5 milhões de euros, materializadas num conjunto de obras 
são e serão custeadas pela Hidromondego - Hidroeléctrica do Mondego Lda. O 
custo total inclui supervisão e fiscalização das obras que, depois de concluídas, serão 
cedidas ao Município de Mangualde. 
A Hidromondego - Hidroeléctrica do Mondego Lda, atenua, desta forma, o 
impacto negativo que resulta da cessação do contrato de concessão relativo ao 
aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos/ Abrunhosa do Mato, bem como, da não 
execução da Barragem de Girabolhos/ Abrunhosa do Mato. 
Uma coisa é certa, este conjunto de obras, em ano de eleições, é ouro sobre azul, não 
sendo tão certo e mensurável o impacto negativo da não construção da Barragem! 

O Presidente da Comissão Política de Secçãode Mangualde 
Bruno Pinto 

Página 101



A102

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 31,82 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 68640109 15-03-2017

vai  da estre&I 
QUE/.70 SERWA  (E51  ES7k;EL.,4 

DOT 
arma do verdadeiro Serra 41 `Estrela 

'VALE Oft ESTREIA. 
(K) j0 SERRA DA ESTREIA 

"  D O P   

INAUGURAÇÃO DA QUEIJARIA VALE DA ESTRELA 
Na manhã do passado sábado, dia 4 de março, foi 
oficialmente inaugurada a Queijaria Vale da Estrela 
em Mangualde, propriedade de Jorge Coelho, ex-
ministro mangualdense, que investiu nesta obra mais 
de um milhão de euros. 
Após os cumprimentos de boas vindas aos 
convidados e agradecimentos, Jorge Coelho referiu 
as duas razões que o levaram a este projeto "a 
emocional e a racional". 
Da parte emocional, referiu a ligação que desde 
pequeno teve com esta área, através de seu avô Raúl 
Coelho que era negociante de queijo da serra. Depois, 
a racional, onde referiu ter sido sempre sua ideia, a 
realização de um projeto na sua terra que ajudasse ao 
seu desenvolvimento. "Fiz grandes projetos, privilégio 
das funções que ocupei e agora o meu ego ficou 
satisfeito e com toda a sinceridade vos digo que nada 
tem a ver com o que já tinha feito, mas é o projeto  

que maior felicidade me está a trazer. É curioso, é o 
mais pequeno e é o que mais felicidade me dá", disse 
Jorge Coelho. 
O proprietário da Queijaria Vale da Estrela, destacou 
ainda a cooperação e o trabalho desenvolvido pela 
COAPE sendo uma ajuda deveras importante para 
que este projeto fosse uma realidade. Além da 
COAPE, salientou e agradeceu o trabalho dos 24 
produtores que diretamente estão a trabalhar para 
Vale da Estrela, bem como, os colaboradores da 
queijaria, que, como fez questão e salientar, todos têm 
contrato de trabalho sem termo e são remunerados 
com salário acima do mínimo nacional. 
Seguidamente Jorge Coelho passou a palavra a 
Luís Ferreira, que resumidamente explicou como se 
processa o "fabrico" do queijo e requeijão da Queijaria 
Vale da Estrela. 
O leite que começa a ser recolhido pelas 24H00 
para logo pela manhã ser entregue na Queijaria, anda 
nesta data à volta de 600/700 litros por dia que  

permitem a confeção de 200 a 230 queijos com peso 
de 600grs e cerca de 200 requeijões. 
Após a visualização de um pequeno filme, usou 
da palavra o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, que começou por se 
congratular com o investimento feito por Jorge 
Coelho, salientando este amor à terra como uma mais 
valia para a economia local. "este investimento da 
Queijaria é fundamental para a coesão do território, 
por isso Mangualde, não só no setor produtivo 
transformador, mas também na agricultura é uma 
grande aposta", salientou. 
João Azevedo, salientou ainda a importância daquilo 
que referiu como as principais âncoras para o 
desenvolvimento do concelho. "Arrumar a casa 
financeiramente" permitindo que nos próximos meses 
se verifique um investimento público comparticipado 
na ordem dos 20 milhões de euros; o investimento 
público; o emprego no setor privado onde a PM E's 
têm um papel determinante; a necessidade de fazer 
com que os mangualdenses vivam em Mangualde 
e trazer mais pessoas para Mangualde, fomentando 
também o setor imobiliário, são fatores primordiais. 
A finalizar a cerimónia todos os presentes foram 
convidados a visitar e a degustar o tão apreciado 
queijo da serra produzido pela Queijaria Vale da 
Estrela. 
O Queijo Serra Vale da Estrela, já está a ser 
comercializado em todo o País e também já está a ser 
exportado para outros países. 
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Granitos Pimentel & Tavares, Lda 

QUEIJARIA VALE DA ESTRELA 

JORGE COELHO, EX MINISTRO MANGUALDENSE, 
INAUGUROU A SUA QUEIJARIA NO PASSADO DIA 4 DE 
MARÇO P.02 

P. 09 

~MI! 
1.E IDA ESTRELA ALMOÇO SOLIDÁRIO EM 

FREIXIOSA 

FORAM MAIS DE CEM PESSOAS 
QUE SE JUNTARAM NESTE ATO 
SOLIDÁRIO EM FAVOR DA 
PARÓQUIA DE FREIXIOSA 

V P. 07 
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  

N.704 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

wvvw.jornalrenascimento.pt  

15 de Março de 2017 

Publicação Quinzenal 
Preço 1,10 

IZtll s en-to GUALDE 

BRUNO PINTO 

DEPOIS DE SE TER CANDIDATADO 
NAS ANTERIORES ELEIÇÕES, BRUNO 
PINTO, MOSTRANDO-SE INSATISFEITO 
COM O TRABALHO REALIZADO 
PELA JUNTA ELEITA, VOLTA A SER 
O CANDIDATO DO PSD À JUNTA DE 
ESPINHO 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EM DOENÇAS DE OLHOS 
CIRURGIAS E CONTACTOLOGIA 

Marque a sua consulta em Mangualde, através dos números 

232 613 297 232 613 298 
232 623 355 232 611 075 
Rua Comb. 

da G. Gue rra, INSTITUTO CLINICO 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

CONVIVIO DOS 
GRELOS NAS 
LOCALIDADES 
DE ST2  ANDRÉ 
E S. COSMADO 

 

V P. 08 

 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIY 
Serviços Nacionais e Internacionais 

Gerência de 
Serafim Tavares e Dinis Alfredo 

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

Rua da 
Saudade, 

n°7 
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EXPOSIÇÃO DE RELÓGIOS DE SOL 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, acolhe, de 14 de março a 19 de abril, uma 
exposição de relógios de sol. A coleção é de Pedro 
Gomes de Almeida e pode ser visitada no horário da 
Biblioteca Municipal. A entrada é livre. 
O Relógio de Sol é um Património a preservar e a 
divulgar. Sendo também uma peça didática e artística 
é ainda hoje e por isso instalado em Cidades, Vilas e 
Lugares que não esquecem o mais antigo instrumento 
de medir o tempo que o homem criou. A sua evolução  

foi de tal modo intensa que hoje encontramos uma 
grande variedade de Relógios de Sol o que atesta o 
engenho humano. 
Pedro Gomes de Almeida é um autodidata como 
Astrónomo Amador e Gnomonista e tem como 
Hobby a construção de modelos de relógios de Sol. 
Ultimamente tem apostado na construção destes em 
pedra calcária, estando já alguns instalados ou em 
vias de instalação. 
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Autarquia mangualdense vê aprovado mais um investimento superior  a um milhão de
euros para obras de remodelação e ampliação da ETAR de Cubos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-03-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=6969

 
8 MILHÕES DE EUROS PARA A RESOLUÇÃO
 
DE PROBLEMAS AMBIENTAIS EM MANGUALDE
 
"EXISTE HOJE UMA MUDANÇA DE PARADIGMA:
 
UMA AUTARQUIA COM UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA
 
QUE PODE PREPARAR O PRESENTE E O FUTURO" - JOÃO AZEVEDO
 
A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo a remodelação e ampliação da ETAR de Cubos e a
reposição das infraestruturas afetadas. Através do Programa Operacional de Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no passado dia 8 de março, a autarquia viu aprovado mais
um financiamento. Assim, o investimento de 1.147.034,47 euros será cofinanciado a 85% fundo
perdido e será usado para as obras de uma das principais ETAR da malha urbana da cidade de
Mangualde. A medida tem como objetivo proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
 
"ESTÁ EM MARCHA O MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE PARA
 
RESOLVER OS PROBLEMAS AMBIENTAIS DO CONCELHO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se de mais uma excelente
notícia para Mangualde. Está em marcha o maior investimento de sempre para resolver os problemas
ambientais do concelho." Acrescentado, "o ambiente é tema central nas prioridades da autarquia e
queremos resolver os problemas, que existem há décadas, tratando as águas residuais do concelho e
garantido a preservação e a boa qualidade do meio ambiente."
 
"Foi com grande esforço que numa altura em que tínhamos que reduzir a dívida da autarquia
investimos na construção de duas ETAR: Almeidinha e Santa Luzia. Vamos contratualizar esta semana
a obra da grande ETAR Poente de Mangualde que terá execução física muito em breve" afirma o
autarca.
 
João Azevedo reforça que "a autarquia garante um pacote financeiro de 8 milhões de euros para
resolver problemas ambientais no concelho. O resultado de um grande trabalho de planeamento
estratégico só possível com a dedicação de todos os colaboradores do município." "Existe hoje uma
mudança de paradigma: uma autarquia com uma situação financeira equilibrada que pode preparar o
presente e o futuro. Resolver os problemas de tratamento de águas residuais na cidade e nas
freguesias é, repito, uma prioridade!" finaliza.
 
15 de Março de 2017
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Aula de hidroginástica 
pôs Mangualde a mexer
MANGUALDE Cerca de 30
pessoas participaram numa
aula aberta de hidroginástica,
promovida pela Câmara Mu-
nicipal de Mangualde. A inicia-
tiva, que integra o projecto
‘Mangualde em Movimento’,
realizou-se recentemente nas
Piscinas Municipais de Man-
gualde.

Ainda no âmbito do projecto,
realiza-se, no próximo dia 26,
uma volta ao concelho a nadar.
São 85 quilómetros sempre a
nadar, nas Piscinas Municipais.
A prova durará toda a manhã,

a partir das 9h00.
O projecto ‘Mangualde em

Movimento’ é promovido pela
autarquia e tem como objec-
tivo incentivar a prática des-
portiva. |

Aula nas Piscinas Municipais

Página 107



A108

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,00 x 6,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68635842 16-03-2017

 A Câmara Municipal de 
Mangualde criou um serviço 
online que permite a qualquer 
munícipe visualizar ou impri-
mir plantas de localização assim 
como extratos de uma carta de 
ordenamento e condicionan-
tes do Plano Diretor Municipal 

(PDM). O sítio Geoportal do 
Município de Mangualde visa 
“valorizar a proximidade com 
os cidadãos”, adiantou o presi-
dente da autarquia, João Azeve-
do. Para o autarca com este novo 
serviço “Mangualde afirma-se 
como um território inteligente 

e moderno apostando na dispo-
nibilização de informação e em 
novas ferramentas tecnológicas 
de gestão de informação”.
 O Geoportal pode ser ace-
dido a partir do site da autar-
quia em www.cmmangualde.
pt ou sig.cmmangualde.pt para 

simples consulta ou para ins-
trução de processos de obras, 
loteamentos urbanos ou outros 
pedidos cuja instrução necessite 
de plantas de localização. 
 O atual projeto, concebido 
em articulação com a Comuni-
dade Intermunicipal Viseu Dão 

Lafões, pretende criar mais va-
lências no âmbito dos sistemas 
de informação geográfica, sen-
do uma das ferramentas, entre 
outras, que a autarquia de Man-
gualde pretende disponibilizar 
ao munícipe durante o decorrer 
do ano de 2017.

MANGuALDE
Autarquia cria serviço online para facilitar a informação aos munícipes
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Viseu abriu ontem Bolsa de Turismo de Lisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-03-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/viseu-abriu-ontem-bolsa-de-turismo-de-lisboa/

 
Hoje é o dia em que a CIM Viseu Dão Lafões inaugura o stand onde marcam presença os concelhos
que não se apresentam na feira de forma isolada. Estratégia seguida a título de exemplo por João
Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/blt-mangualde.mp3
Mangualde é um dos municípios que está na Bolsa de Turismo de Lisboa integrado no stand da
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões que é apresentada hoje, a meio da tarde. Quem
Também marca sempre presença na BTL é Penedono. Para o concelho mais pequeno do distrito esta é
uma ação muito importante, conforme testemunha o presidente do município Carlos Esteves.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/penedono-btl-1.mp3
Também a norte do distrito, São João da Pesqueira irá a BTL. Integrado na área de exposição da
Entidade Regional de Turismo Porto, Nuno Amaral, técnico de turismo da autarquia, sublinha que a
aposta será feita no contacto com os operadores turísticos presentes na feira.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/03/pesqueira-btl-1.mp3
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
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Boa adesão na aula aberta de Hidroginástica em Mangualde
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Boa adesão na aula aberta de Hidroginástica em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Março de 2017
 
95 Views
 
Cerca de meia centena de pessoas aceitaram o convite da Câmara Municipal de Mangualde e
participaram numa aula aberta de Hidroginástica. A iniciativa, que integra o projeto 'Mangualde em
Movimento', realizou-se no passado domingo (dia 12), entre as 10h30 e as 11h30, nas Piscinas
Municipais de Mangualde.
 
Ainda no âmbito deste projeto, realiza-se, no próximo dia 26 de março, uma volta ao concelho a
nadar. São 85km sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de Mangualde. A prova durará toda a
manhã, a partir das 9h00.
 
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar o
desporto. Todos os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos:
232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
 
15 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde - Plano de Investimentos do Município com quase 1 milhão de euros já em
marcha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-03-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c42c9b3

 
MELHORIA DA REDE VIÁRIA NA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAVARES ARRANQUE DA EMPREITADA NO
CM1464 QUE LIGA TORRES DE TAVARES A VILA COVA DE TAVARES
 
Começaram as obras para pavimentação da ligação Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares, na União
de Freguesias de Tavares. Esta empreitada está inserida no conjunto de investimentos que se
sucederão a muito curto prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros,
já durante os meses de fevereiro e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos
com obras a concurso no valor de 7 milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma
melhoria/requalificação da rede viária municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede
de infraestruturas.
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,  as obras de beneficiação do
pavimento do CM1464 vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento significativo de conforto e
de segurança para as centenas de pessoas que diariamente transitam nesta estrada .
 
ESTÃO JÁ NO TERRENO QUASE 1 MILHÃO DE EUROS EM OBRAS. (.)
 
ESTE PLANO DE INVESTIMENTO NÃO TEM PARALELO NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO  - JOÃO AZEVEDO
 
O autarca sublinha ainda que  estão já no terreno quase 1 milhão de euros em obras. Estamos a
cumprir com o planeamento feito. Há um conjunto de empreitadas que estão a seguir os
procedimentos contratuais e que vamos colocar no terreno muito brevemente. Este plano de
investimento não tem paralelo na história do município.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Rede viária melhorada na União de Freguesias de Tavares
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Rede viária melhorada na União de Freguesias de Tavares
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Março de 2017
 
0 Views
 
Já iniciaram as obras para pavimentação da ligação Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares, na União
de Freguesias de Tavares. Esta empreitada está inserida no conjunto de investimentos que se
sucederão a muito curto prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros,
já durante os meses de fevereiro e março.
 
Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7 milhões
de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal em
várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,  as obras de beneficiação do
pavimento do CM1464 vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento significativo de conforto e
de segurança para as centenas de pessoas que diariamente transitam nesta estrada .
 
ESTÃO JÁ NO TERRENO QUASE 1 MILHÃO DE EUROS EM OBRAS. (.)
 
ESTE PLANO DE INVESTIMENTO NÃO TEM PARALELO NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO  - JOÃO AZEVEDO
 
O autarca sublinha ainda que  estão já no terreno quase 1 milhão de euros em obras. Estamos a
cumprir com o planeamento feito. Há um conjunto de empreitadas que estão a seguir os
procedimentos contratuais e que vamos colocar no terreno muito brevemente. Este plano de
investimento não tem paralelo na história do município.
 
Por:Mun.Mangualde
 
17 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Páscoa em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-03-2017

Meio: MetroNews Online

URL:https://www.metronews.com.pt/2017/03/17/pascoa-em-mangualde-2/

 
De forma a assinalar a época pascal que se aproxima, Mangualde apresenta uma programação
especial, de 1 a 16 abril. A Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de
Mangualde e da Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
e do Centro Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara.
 
Assim, no dia 1 de abril, pelas 21h30, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe um Concerto Musical
(Introitus e narração de Ricardo Carriço). No dia seguinte será realizada uma Via Sacra no Monte
Senhora do Castelo, às 16h30, à qual se segue a celebração eucarística na Igreja da Nª Sr.ª do
Castelo. No dia 8, o Largo da Igreja da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo Grupo de
Cantares de Santo Amaro de Azurara, Grupo de Cantares de Alcofra, Vouzela, Grupo de Cantares
Amigos de Macieira, Águeda, Grupo de Cantares de Proença-a-Velha, Banda Filarmónica de
Abrunhosa-a-Velha, Banda Filarmónica de Lobelhe, Banda Filarmónica de Vila Cova e Banda
Filarmónica de Tibaldinho.
 
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais. Às 11h00 decorrerá a bênção dos Ramos,
seguida de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) e às
16h30, o Concerto Musical pela Orquestra de Câmara da Banda de Música da GNR, na Igreja Paroquial
de Mangualde.
 
Na 5ª feira santa, dia 13, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h00, a Missa da Ceia do
Senhor, e na 6ª feira, realizar-se-á uma Via Sacra na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de
Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A via sacra sai da Igreja Nossa Senhora do
Desterro (Capela do Rebelo), às 21h30, e irá até à Igreja Paroquial de Mangualde. A Vigília Pascal
realiza-se no sábado, dia 15, às 21h30, terminando as celebrações com a missa solene do domingo de
páscoa, às 11h00, na Igreja Paroquial de Mangualde.
 
PROGRAMA | PÁSCOA EM MANGUALDE'17
 
1 de abril
 
21h30 | Concerto Musical
 
Introitus e narração de Ricardo Carriço
 
Igreja Paroquial de Mangualde
 
2 de abril
 
16h30 | Via Sacra
 
Monte Senhora do Castelo
 
18h00 | Missa
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Igreja da Nª Sr.ª do Castelo
 
8 de abril
 
21h30 | Amentar das Almas
 
Grupo de Cantares de Santo Amaro de Azurara; Grupo de Cantares de Alcofra, Vouzela; Grupo de
Cantares Amigos de Macieira, Águeda; Grupo de Cantares de Proença-a-Velha; Banda Filarmónica de
Abrunhosa-a-Velha; Banda Filarmónica de Lobelhe; Banda Filarmónica de Vila Cova; Banda
Filarmónica de Tibaldinho.
 
Largo da Igreja da Misericórdia
 
9 de abril
 
Domingo de Ramos
 
11h00 | Bênção dos Ramos, seguida de Procissão e Missa Solene.
 
Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo)
 
16h30 | Concerto musical - Orquestra de Câmara da Banda de Música da GNR
 
Igreja Paroquial de Mangualde
 
13 de abril
 
21h00 | Missa da Ceia do Senhor
 
Igreja Paroquial de Mangualde
 
14 de abril
 
21h30 | Via Sacra
 
Na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu.
 
Percurso: Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) até À Igreja Paroquial de Mangualde
 
15 de abril
 
21h30 | Vigília Pascal
 
16 de abril
 
Domingo de Páscoa
 
11h00 | Missa solene
 
Igreja Paroquial de Mangualde
 
17 de Março de 2017
 
Redacção
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Mangualde - Casa dos Condes
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Mangualde, o nosso património!
 
CASA DOS CONDES DE MANGUALDE
 
AUTARQUIA QUER APROXIMAR A POPULAÇÃO DO PATRIMÓNIO MANGUALDENSE
 
De forma a dar a conhecer o que belo existe no concelho, e aproximar a população do património
mangualdense, a Câmara Municipal de Mangualde promove mensalmente a campanha  Mangualde, o
nosso património! . No mês de março o destaque vai para a 'Casa dos Condes de Mangualde'.
 
Casa dos Condes de Mangualde
 
Construída no século XVIII, sob planta retangular, é na fachada que se concentra todo o ânimo
decorativo. As janelas, estendidas ao longo da fachada, têm avental e vergas curvas que as encimam.
Pela escadaria exterior acede-se ao portal principal, rematado pelo frontão que, em semicírculo,
rompe a linha do telhado. Aí se patenteia o brasão dos Amarais e Saraivas.
 
A fachada posterior deita sobre o sossegado jardim, onde os labirintos e as formas moldadas por entre
o buxo e as plantas ornamentais, junto ao tanque de água, bem ao gosto barroco, convidam a um
tranquilo e repousante fim de tarde.
 
É Fernando de Almeida Cardoso de Albuquerque, 2º conde de Mangualde, que compra este solar, já
no século XIX, aos herdeiros de Bento José do Amaral, passando, assim, a ser a residência dos condes
de Mangualde. Fernando Albuquerque era filho de Francisco de Almeida Cardoso e Albuquerque, 1º
Visconde, em 1889, e 1º Conde de Mangualde, em 1905, natural de Mesquitela, e que fora Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde e Governador Civil de Viseu.
 
Atualmente, a casa encontra-se convertida ao turismo de habitação e está classificada como Imóvel de
Interesse Municipal, desde 2010.
 
António Tavares
 
Gestão e Programação do Património Cultural
 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
 
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos três anos. Deixamos
de seguida apenas alguns exemplos. Em maio último destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro
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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 contemplaram a Arquitetura modernista em Mangualde, Tribunal de Mangualde e
Português Suave. Ao arrancar 2017 o destaque foi para os Refrigerantes Condestável. de Abrunhosa
do Mato no mês de janeiro e para os Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares, no
mês de fevereiro.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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PSD Mangualde
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COMUNICADO - PSD Mangualde A sabedoria popular e os adágios não falham. Têm por base recordar
o que é usual, as vivências que, no dia a
 
COMUNICADO - PSD Mangualde
 
A sabedoria popular e os adágios não falham. Têm por base recordar o que é usual, as vivências que,
no dia a dia, se repetem. Os acontecimentos frequentes e os comportamentos assíduos da sociedade,
quer individuais quer coletivos.
 
Porquê esta introdução? Existe uma situação que, reiteradamente, tem sido evidenciada e, de certa
forma, ocultada aos Mangualdenses.
 
Como diz o povo " o seu a seu dono", ou, "quem diz meia verdade, também diz meia mentira". Ambos
os ditados populares reflete ( muito bem) o que, ultimamente, se tem dito acerca de determinadas
obras no concelho de Mangualde. Existe, efetivamente, uma meia verdade quando se diz que
determinadas obras integram o Plano de Investimentos do Município com intuito de melhorar a Rede
Viária! Falta falar da outra meia verdade! Os Munícipes, precisam de saber a verdade no seu todo!
 
A verdade é que esta meia verdade não é nada pequena! Um conjunto de medidas, num valor
aproximado a 1,5 milhões de euros, materializadas num conjunto de obras são e serão custeadas pela
Hidromondego - Hidroeléctrica do Mondego Lda. O custo total inclui supervisão e fiscalização das obras
que, depois de concluídas, serão cedidas ao Município de Mangualde.
 
A Hidromondego - Hidroeléctrica do Mondego Lda, atenua, desta forma, o impacto negativo que
resulta da cessação do contrato de concessão relativo ao aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos/
Abrunhosa do Mato, bem como, da não execução da Barragem de Girabolhos/ Abrunhosa do Mato.
 
Uma coisa é certa, este conjunto de obras, em ano de eleições, é ouro sobre azul, não sendo tão certo
e mensurável o impacto negativo da não construção da Barragem!
 
A COMISSÃO POLÍTICA DE SECÇÃO - MANGUALDE
 
Rua Direita
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Era digital mais segura debatida em Mangualde
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Era digital mais segura debatida em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Março de 2017
 
26 Views
 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o CIDEM acolheu, no dia 15
de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. O principal objetivo era ajudar os consumidores
a adotar comportamentos mais seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a
privacidade e os dados evitando possíveis danos. A iniciativa contou com a presença da Vereadora da
autarquia mangualdense, Maria José Coelho, e foi dinamizado pela jurista Tânia Vieira, da Delegação
Regional de Coimbra da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Na sessão foi possível perceber 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo
online', como 'comprar online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os
meios de pagamento em segurança?', qual 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como
identifico as fontes e as páginas seguras?', no 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente
digital', como 'participar nas redes sociais em segurança' e quais as 'novas plataformas para queixas
on-line: como e a quem recorrer no caso de conflito?'.
 
O workshop resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO.
 
Por:Mun.Mangualde
 
18 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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"Segurança na Internet" - Mangualde
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Segurança na Internet foi tema de debate em Mangualde
 
WORKSHOP 'O CONSUMIDOR NA ERA DIGITAL' CONTOU COM A PRESENÇA DA VEREADORA MARIA
JOSÉ COELHO
 
No âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o CIDEM acolheu, no dia 15
de março, o workshop 'O Consumidor na Era Digital'. O principal objetivo era ajudar os consumidores
a adotar comportamentos mais seguros e saber como utilizar os serviços online, acautelando a
privacidade e os dados evitando possíveis danos. A iniciativa contou com a presença da Vereadora da
autarquia mangualdense, Maria José Coelho, e foi dinamizado pela jurista Tânia Vieira, da Delegação
Regional de Coimbra da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.
 
Na sessão foi possível perceber 'a presença do digital no quotidiano: mitos e factos do consumo
online', como 'comprar online sem sobressaltos - contratos e direitos associados', 'como utilizar os
meios de pagamento em segurança?', qual 'a importância de proteger os meus dados digitais', 'como
identifico as fontes e as páginas seguras?', no 'marketing & publicidade: cuidados a ter em ambiente
digital', como 'participar nas redes sociais em segurança' e quais as 'novas plataformas para queixas
on-line: como e a quem recorrer no caso de conflito?'.
 
O workshop resultou da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde - Centro de Informação
Autárquico ao Consumidor (CIAC) e a Delegação Regional de Coimbra da DECO.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Santa Casa da Misericórdia de Mangualde assinalou o 404º aniversário
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No passado dia 18 de Março, realizou-se na Igreja da Misericórdia a Sessão Solene Comemorativa do
404º Aniversário da Santa Casa de Mangualde.
 
A Sessão teve início com a intervenção do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a que se seguiram
as intervenções do Provedor José Tomás e do Presidente da CMM João Azevedo.
 
Enquanto usava da palavra, o Provedor fez um balaço do pretérito ano referindo com satisfação os
bons resultados alcançados ". o aumento de 67% do resultado líquido obtido na execução orçamental,
em relação ao exercício de 2015, num cenário em que os custos com recursos humanos aumentaram
10%, não nos podia deixar mais satisfeitos, confirmando-se, deste modo, uma gestão equilibrada,
rigorosa e eficiente, condições essenciais à sustentabilidade financeira da Instituição".
 
Passando em revista as principais atividades desenvolvidas e os projetos para o futuro, o Provedor
salientou que a Misericórdia de Mangualde tem diversas candidaturas em curso para apresentar
durante este ano, no sentido de obter apoios financeiros, que poderão apoiar a reabilitação do Lar
Morgado do Cruzeiro e do património da Instituição.
 
Durante a Cerimónia, foi feita a admissão solene e pública, com a entrega do certificado de fidelidade,
dos "irmãos" admitidos administrativamente em 2016 e foram distinguidos, com a entrega do
testemunho de apreço, os "irmãos" que este ano completam 25 anos de irmandade. No decorrer da
Sessão teve também lugar a distinção, com entrega dos certificados de apreço, dos colaboradores da
Instituição, que este ano completam 15 e 25 anos de serviço.
 
O momento alto da Sessão Solene foi a homenagem feita ao Dr. João de Almeida Ferrão.
 
No final da Cerimónia teve lugar a Celebração Litúrgica em sufrágio de todos os irmão já falecidos. A
Celebração foi presidida pelo Reverendo Cónego Jorge Seixas, Capelão da Misericórdia de Mangualde e
a animação Litúrgica foi garantida pelo Grupo Coral da Cunha Baixa.
 
20 Março, 2017
 
José Silva
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Autarquia de Mangualde em ação promocional na BTL
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Mangualde esteve mais uma vez representado na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), onde teve
oportunidade de dar a conhecer as tradições e os produtos regionais do concelho. Integrado no stand
do Turismo do Centro, o município deu-se a conhecer na tarde de dia 16 de março, num momento
dedicado à Comunidade Intermunicipal Viseu-Dão-Lafões. A apresentação foi acompanhada pelo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
 
Paralelamente, a CIM Viseu Dão Lafões lançou uma nova brochura comercial, especialmente focada no
alojamento, e convidou os visitantes e operadores turísticos a descobrir o melhor que a região tem
para oferecer ao nível da gastronomia, cultura, artesanato, património, natureza, termalismo, bem-
estar e saúde. O momento de degustação dos vários produtos regionais permitiu aproximar os
visitantes à região, curiosos e rendidos aos seus sabores. O dia terminou com a atuação de "Darko",
um dos cantores portugueses mais requisitados do momento, que animou o ambiente no stand do
Turismo Centro de Portugal com um momento musical.
 
20 Março, 2017
 
José Silva
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Marco Almeida com casa completamente cheia na apresentação da sua candidatura
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Marco Almeida com casa completamente cheia na apresentação da sua candidatura
 
2017-03-20
 
O candidato do PS a presidente da Junta de Freguesia de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, não
poderia ter aspirado a melhor arranque, pois o auditório do complexo paroquial de Mangualde foi
pequeno para todos quantos quiseram ouvir o candidato.
 
Mas as primeiras palavras de elogio do candidato partiram precisamente do atual presidente da junta,
Bernardino Azevedo, mandatário do candidato, que não deixou de dizer que "Marco Almeida é o
melhor candidato, pelas suas qualidades pessoais, competência, experiência e capacidade de saber
ouvir", a quem pediu que soubesse dizer sim e dizer não, acrescentando que a junta ficaria em boas
mãos.
 
João Azevedo, presidente da câmara municipal, de seguida, aproveitou para deixar um grande tributo
a Bernardino Azevedo, pelo enorme trabalho de dedicação, proximidade e competência à sua terra, à
sua freguesia, não deixando, igualmente, de dizer que finalmente a câmara de Mangualde, fruto de
um grande trabalho de todos ter conseguido reduzir a dívida da autarquia e estar a viver agora um
tempo novo que vai permitir alavancar novos investimentos. Não deixei igualmente de enaltecer as
qualidades de trabalho e de competência do candidato Marco Almeida.
 
Maria Manuel Leitão Marques, ela que foi cabeça de lista do PS às legislativas, e atualmente
desempenha as funções de ministra da presidência, com quem Marco Almeida trabalhou como adjunto
no seu gabinete, foi outra voz que não poupou elogios ao candidato do PS, a quem augurou os
maiores êxitos e desejou um excelente trabalho em defesa das populações da sua terra.
 
Já Marco Almeida, a encerrar depois dos agradecimentos aos presentes disse que a sua candidatura "é
em primeiro lugar um ato de cidadania, uma missão de um vasto número de mangualdenses ao qual
destinamos todo o nosso empenhamento, dinâmica e capacidades. Sempre apoiada na participação e
colaboração de todos vós."
 
E o candidato referiu de seguida que "este é um projeto que pretende iniciar um novo ciclo. Um novo
ciclo que respeita e admira o anterior, dando continuidade ao que de bom foi feito, mas que não
descurará a necessidade de inovar todos os dias, quer nas funções e serviços a prestar às populações,
quer no relacionamento com os cidadãos", deixando as quatro áreas de intervenção do projeto que
são "i) criar estruturas de apoio à infância; ii) implementar estratégias para a fixação de jovens; iii)
apoiar os idosos; iv) introduzir novas políticas de comunicação e aproximação".
 
E a finalizar, Marco Almeida, referiu-se à família dizendo que não podia deixar de "agradecer todo o
apoio que a minha família me tem dado ao longo de todo o meu percurso politico e profissional, em
especial à minha mulher e ao meu filho. É também para eles que o meu esforço e dedicação à causa
pública se destina."
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Ligação entre Torre 
de Tavares e Vila Cova 
de Tavares em obras
MANGUALDE Começaram as
obras de pavimentação da liga-
ção Torre de Tavares a Vila Cova
de Tavares, na União de Fregue-
sias de Tavares, no concelho de
Mangualde. A empreitada está
inserida no conjunto de inves-
timentos que se sucederão a
muito curto prazo e que, estima
a autarquia, atinjam um valor
de 1,3 milhões de euros. 

As empreitadas, no âmbito do
plano de investimentos com
obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, assegurarão,

na sua maioria, uma melho -
ria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas
municipais do concelho e na
rede de infra-estruturas.

Para João Azevedo, presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, “as obras de bene-
ficiação do pavimento do
CM1464 vão permitir a melho-
ria na mobilidade e um au-
mento significativo de conforto
e de segurança para as centenas
de pessoas que diariamente
transitam nesta estrada”. |
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Farol da Nossa Terra  - Apresentação do candidato do PS à União das Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
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O Partido Socialista de Mangualde manifesta publicamente o sentimento de grande congratulação com
a apresentação de Marco Almeida a candidato pelo PS à União das freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta (UFMMCA).
 
O dia 19 de março de 2017 fica marcado pela força inequívoca de apoio à sua candidatura. O Auditório
do Complexo Paroquial de Mangualde foi pequeno para acolher as cerca de 500 pessoas que quiseram
manifestar o seu apoio ao candidato à UFMMCA. Esta é a prova clara de que o projeto autárquico do
PS mantém a confiança dos mangualdenses.
 
Marco Almeida é o candidato com o perfil indicado para assumir a responsabilidade de suceder a um
grande autarca: Bernadino Azevedo.
 
A manifestação de apoio dos mangualdenses à candidatura de Marco Almeida, revela claramente que
estamos na presença de uma candidatura de sucesso e que Marco Almeida será o próximo presidente
da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
 
O projeto autárquico do PS, liderado por João Azevedo, terá o apoio incondicional da sua estrutura
política. Esperamos anunciar a curto prazo os restantes candidatos aos respetivos órgãos nas eleições
autárquicas de 2017.
 
.
 
Partido Socialista de Mangualde
 
- Terça-feira, 21 Março 2017 -
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Mangualde luta pela inclusão de pessoas com deficiência
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Com o objetivo de contribuir para a implementação do Movimento Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com esta
instituição. A cerimónia de assinatura do referido protocolo decorreu no dia 18 de março e contou com
a presença do edil mangualdense, João Azevedo, e da Presidente da Associação Pais em Rede, Luísa
Beltrão.
 
O Núcleo de Mangualde será o 15º da associação e estará em funcionamento numa uma sala do
Edifício do "Ex-Colégio", cedida pela autarquia. A Câmara Municipal prestará ainda apoio através da
cedência de mobiliário para a sede, do apoio logístico, da divulgação/promoção e do apoio técnico,
nomeadamente, através dos Serviços de Ação Social.
 
Em conformidade com a Convenção da ONU, ratificada pelo Estado Português em 2008, o novo
modelo de inclusão social relativo às pessoas com deficiência implica o envolvimento ativo das forças
vivas das comunidades, com especial incidência para as autarquias, cuja proximidade aos munícipes
assim o sugere.
 
Movimento Nacional Pais em Rede centra-se na cidadania ativa
 
O Movimento Nacional Pais em Rede, tem o estatuto de "Organização Não Governamental para
Pessoas com Deficiência" (ONGPD) e é constituído por uma rede de núcleos e tem como objetivo
promover a inclusão social das pessoas com deficiência e suas famílias, centrando-se na Cidadania
Ativa. O projeto nasceu a 5 de novembro de 2008, a partir de um grupo de mães que queriam mudar
a sociedade pela inclusão dos seus filhos com deficiência.
 
Aprovado o projeto na primeira assembleia geral em Lisboa, em 14 de maio de 2009, a Associação
começa a funcionar com base na Direção Nacional e a descentralizar-se em diferentes núcleos.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 21, Março - 2017
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POESIA Associando-se às comemorações do Dia 

Mundial da Poesia, o Município de Mangualde pro-

move, na noite de 31 de março, a apresentação do 

espetáculo 'Há palavras que os beijam: uma compota 

de Poesia'. Defendendo que, "devido ao elevado teor  

emocional, aconselha-se uma compota de poesia, 

três a quatro vezes por semana", o espetáculo 

irá ser apresentado na Biblioteca Municipal Dr. 

Alexandre Alves, em Mangualde, pelas 21.00 horas, 

inserido em mais uma edição do 'Sextas da Lua'. 
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Marco Almeida apresentou a sua candidatura à UF de Mangualde, Mesquitela e Cunha
Alta
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O candidato do PS a presidente da União das Freguesias de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e
Cunha Alta, Marco Almeida, não poderia ter aspirado a melhor arranque, pois o auditório do complexo
paroquial de Mangualde foi pequeno para todos quantos quiseram ouvi-lo
 
As primeiras palavras de elogio ao candidato partiram precisamente do atual presidente da junta, e
mandatário da candidatura, Bernardino Azevedo, "Marco Almeida é o melhor candidato, pelas suas
qualidades pessoais, competência, experiência e capacidade de saber ouvir".
 
João Azevedo, presidente da câmara municipal, prestou um grande tributo a Bernardino Azevedo, pelo
enorme trabalho de dedicação, proximidade e competência à sua terra, à sua freguesia, não deixando,
igualmente, de dizer que finalmente a câmara de Mangualde, fruto de um grande trabalho de todos ter
conseguido reduzir a dívida da autarquia e estar a viver agora um tempo novo que vai permitir
alavancar novos investimentos.
 
Não deixou igualmente de enaltecer as qualidades de trabalho e de competência do candidato Marco
Almeida.
 
Maria Manuel Leitão Marques, que foi cabeça de lista do PS às legislativas e atualmente desempenha
as funções de ministra da presidência, com quem Marco Almeida trabalhou como adjunto no seu
gabinete, foi outra voz que não poupou elogios ao candidato do PS, a quem augurou os maiores êxitos
e desejou um excelente trabalho em defesa das populações da sua terra.
 
No seu discurso de apresentação, Marco Almeida referiu:
 
"Caras Amigas, Caros Amigos
 
Permitam-me que em primeiro lugar me dirija a todos os mangualdenses que hoje, com a sua
presença, muito honram esta candidatura.
 
No momento em que me apresento publicamente, em que publicamente iniciamos o caminho com
vista à construção deste projeto, é extremamente motivador poder contar com o apoio, com o carinho
e com os mais diversos contributos de tantos e tão diferentes mangualdenses.
 
Permitam-me saudar todos os meus amigos que, não sendo de Mangualde, não deixaram de querer
estar presentes neste momento.
 
Um cumprimento particular, neste momento crucial do meu percurso, ao Dr. José Junqueiro, que
sempre acreditou em mim.
 
Nesta saudação, não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial à senhora professora
Maria Manuel Leitão Marques, bem como aos meus ex-colegas do seu gabinete, que tive a honra de

Página 128



integrar e com quem tive o privilégio de trabalhar.
 
Um cumprimento, ainda, aos deputados da Assembleia da República, aos presidentes de Câmara, ao
Presidente da Federação de Viseu do PS e aos presidentes das estruturas concelhias.
 
Caras amigas, Caros Amigos
 
Quando o senhor Bernardino Azevedo, Presidente de Junta, desde 2005, me deu a honra de ser
mandatário desta candidatura, as minhas responsabilidades aumentaram enormemente.
 
Do mesmo modo, confesso que também aumentou a já grande gratidão e admiração que nutro por
este homem, que tanto tem dado à sua terra.
 
Sr. Bernandino, caro amigo, espero estar à sua altura e à altura do legado que deixará a Mangualde.
 
Caro Dr. João Azevedo, meu prezado amigo.
 
A forma como tem exercido o seu papel de autarca, permitiu a Mangualde sair da estagnação, do
negativismo e da paralisia de mais de uma década a que esteve votada pelos anteriores executivos.
 
Graças à sua ação, foi possível implementar estratégias de desenvolvimento para o nosso território,
que não só eliminaram as marcas lesivas herdadas do passado recente, como mais importante que
isso, lançaram bases sólidas para a criação de um futuro de esperança e de crescimento para
Mangualde.
 
O respeito que sempre demonstrou pelas Juntas de Freguesia, a autonomia de que as dotou e as
responsabilidades que com elas partilhou, são o garante de excelência das relações presentes e
futuras entre a CMM e a UFMMC.
 
Esta candidatura está integralmente consigo, com o seu projeto e com a sua equipa.
 
Esta candidatura é em primeiro lugar um ato de cidadania, uma missão de um vasto número de
mangualdenses ao qual destinamos todo o nosso empenhamento, dinâmica e capacidades. Sempre
apoiada na participação e colaboração de todos vós.
 
Esta candidatura é feita pensando e centrando-me em todos os mangualdenses, sem exceção.
 
Por isso, a vossa mobilização e a vossa dinâmica são-lhe imprescindíveis.
 
Este é um projeto que pretende iniciar um novo ciclo.
 
Um novo ciclo que respeita e admira o anterior, dando continuidade ao que de bom foi feito, mas que
não descurará a necessidade de inovar todos os dias, quer nas funções e serviços a prestar às
populações, quer no relacionamento com os cidadãos.
 
A sociedade de hoje é diferente.
 
Os seus anseios vão hoje mais além do que a mera obra física, que embora necessária, já não satisfaz
integralmente as suas necessidades.
 
Feitos caminhos, estradas, saneamento, rede eléctrica, telecomunicações, é hoje necessário mantê-los
e preservá-los dando sentido e valor ao esforço e trabalho das décadas anteriores, mas não podem ser
descuradas as novas realidades.
 
As pessoas e as suas necessidades imateriais, nas vertentes mais sociais serão prioridades
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determinantes
 
Gostaria de partilhar convosco 4 prioridades deste projeto:
 
· Criar estruturas de Apoio à infância
 
· Implementar estratégias para a Fixação de Jovens
 
· Apoiar os Idosos
 
· Introduzir novas Políticas de Comunicação e Aproximação
 
Na primeira prioridade, Apoio à infância.
 
É hoje claro que a dinâmica das famílias é muito diversa. A realidade laboral dos pais, obriga os
poderes públicos a não ficarem indiferentes aos constrangimentos que muitas vezes as ofertas
tradicionais não cobrem.
 
Já que falamos de Família, e sendo hoje o dia do Pai, aproveito para cumprimentar todos os pais, mas
também todas mães presentes.
 
As juntas de freguesia, como o orgão político mais próximo do cidadão, devem ousar inovar neste
campo.
 
Assim, procuraremos criar estruturas de apoio à infância, em períodos sazonais de carência, fora das
atividades institucionais dos jardins de infância, com recrutamento de técnicos nas áreas de animação
cultural, desporto e artes criativas, por forma a dar resposta a um crescimento e desenvolvimento
integrado.
 
Estimulo à Fixação de Jovens
 
É hoje claro que nos territórios como o nosso, é absolutamente indispensável travar a fuga de jovens.
Só assim poderemos equilibrar o envelhecimento acelerado da nossa população, a perda de atividade
económica que esse envelhecimento causa e o declínio inevitável que se seguirá.
 
Assim, empenhar-nos-emos também em:
 
Implementar estratégias para a fixação de jovens com criação de uma bolsa de estágios em empresas
e instituições da freguesia, sendo pioneira a própria Junta de Freguesia.
 
Aproveitar e dinamizar as ferramentas existentes, por exemplo programas concretos como o
"EMPREENDE JÁ", para promover uma cultura empreendedora em jovens na situação "nem-nem",
nem a estudar, nem a trabalhar, nem em formação, abrindo horizontes para o desenvolvimento de
projetos que visem a constituição de empresas ou de entidades de economia social, mais tarde,
geradoras de criação de postos de trabalho.
 
Sem esquecermos todos os que prosseguem os seus estudos e carecem de oportunidades reais para
desenvolverem o futuro na sua terra natal, numa interacção protocolada e ativa com as empresas
locais, que terão retorno pontual nessa recetividade, criando e difundindo uma bolsa de oferta técnica
para as empresas e instituições.
 
Terceiro ponto, Apoio aos Idosos
 
Apoiar os idosos, significa interagir com as forças da GNR no seu programa de proximidade, mas
também ter apoio decorrente de protocolos, nos domínios da solidão, isolamento, manutenção física,
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criatividade, envelhecimento saudável e recursos de saúde, sem descurar programas tais como os de
inovação social nas suas vertentes aqui contextualizadas.
 
Última prioridade, implementar Políticas de Comunicação e Aproximação
 
Introduzir novas políticas de comunicação e de aproximação é uma prioridade inevitável no presente
tecnológico.
 
Devemos acompanhar esta realidade, através da partilha de informação, em rede, pela proximidade
constante daí decorrente e pela facilitação de acesso às novas tecnologias.
 
Como mero exemplo, estaremos de mãos dadas com a autarquia no recém-criado projeto de
Orçamento Participativo, mas queremos ir mais longe, criando uma plataforma digital para
publicitação de curriculos dos jovens da nossa terra, proporcionando um interface com oferta e
procura referencial e criando uma cultura fulcral de relação ativa e positiva com os jovens e as
entidades empregadoras.
 
Mas a ação da Junta de Freguesia não se esgotará nestas prioridades. Muito mais teremos pela frente.
 
A União de Freguesias Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta representa um enorme potencial em todos
os domínios. Não só pela sua extensão, pelas suas 21 povoações, pelos seus mais de 10.000
habitantes, mas também pela sua enorme diversidade e riqueza patrimonial e cultural, não
esquecendo a sua importância económica.
 
Por todas as instituições sociais, culturais, desportivas e recreativas que abnegadamente levam a cabo
o seu trabalho diário em prol das pessoas.
 
Por tudo isto, é enorme a responsabilidade a que nos propomos. A de liderar esta Freguesia nos
próximos 4 anos, para uma modernização e consolidação do seu papel.
 
Caras e caros amigos
 
Não poderei deixar de falar no Partido Socialista e no apoio com que os seus militantes sempre me
honraram.
 
Esta candidatura não excluindo a participação de cidadãos com diferentes ideologias, cujo contributo é
para nós fundamental, não deixará de se rever sempre no seu ideário.
 
Por fim, não posso deixar de agradecer todo o apoio que a minha família me tem dado ao longo de
todo o meu percurso politico e profissional, em especial à minha mulher e ao meu filho. É também
para eles que o meu esforço e dedicação à causa pública se destina.
 
Hoje, mais do que a apresentação desta candidatura, é o início de um caminho na consolidação de um
projeto mobilizador, participado e dinâmico.
 
Lanço-vos um desafio: mobilizem-se, participem, acreditem e, juntos, façamos desta candidatura um
ato de cidadania ao serviço das pessoas, ao serviço dos mangualdenses.
 
Viva Mangualde!"
 
Rua Direita
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AUTARQUIA APOIA A INSTALAÇÃO DO MOVIMENTO PAIS EM REDE NO CONCELHO
 
Com o objetivo de contribuir para a implementação do Movimento Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com esta
instituição. A cerimónia de assinatura do referido protocolo decorreu no dia 18 de março e contou com
a presença do edil mangualdense, João Azevedo, e da Presidente da Associação Pais em Rede, Luísa
Beltrão.
 
O Núcleo de Mangualde será o 15º da associação e estará em funcionamento numa uma sala do
Edifício do "Ex-Colégio", cedida pela autarquia. A Câmara Municipal prestará ainda apoio através da
cedência de mobiliário para a sede, do apoio logístico, da divulgação/promoção e do apoio técnico,
nomeadamente, através dos Serviços de Ação Social. Em conformidade com a Convenção da ONU,
ratificada pelo Estado Português em 2008, o novo modelo de inclusão social relativo às pessoas com
deficiência implica o envolvimento ativo das forças vivas das comunidades, com especial incidência
para as autarquias, cuja proximidade aos munícipes assim o sugere.
 
MOVIMENTO NACIONAL PAIS EM REDE CENTRA-SE NA CIDADANIA ATIVA
 
O Movimento Nacional Pais em Rede, tem o estatuto de "Organização Não Governamental para
Pessoas com Deficiência" (ONGPD) e é constituído por uma rede de núcleos e tem como objetivo
promover a inclusão social das pessoas com deficiência e suas famílias, centrando-se na Cidadania
Ativa. O projeto nasceu a 5 de novembro de 2008, a partir de um grupo de mães que queriam mudar
a sociedade pela inclusão dos seus filhos com deficiência. Aprovado o projeto na primeira assembleia
geral em Lisboa, em 14 de maio de 2009, a Associação começa a funcionar com base na Direção
Nacional e a descentralizar-se em diferentes núcleos.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita

Página 132



A133

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 8,50 x 9,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68737043 22-03-2017

Problema da vespa 
velutina em debate
INICIATIVA A COOPBEI –
Cooperativa Agrícola e Apícola
das Beiras, com sede em Man-
gualde, promove a realização,
no próximo sábado, de uma
acção de divulgação apícola.
Um dos temas a tratar diz res-
peito ao combate à vespa ve-
lutina ou asiática.

A sessão realiza-se na Biblio-
teca Municipal de Mangualde,
tendo o seu inicio marcado
para as 14h00. Porém, o tema
da vespa velutina, será tratado
às 16h15, sob a direcção de
Tiago Moreira da
Apicave/FNAP.

Trata-se de uma vespa pre-

dadora das abelhas, que tem
causado gravíssimos prejuízos
na apicultura. A vespa faz ni-
nhos nesta época do ano, de
dimensões gigantes, pendura-
dos nas árvores, normalmente
próximas de linhas de água. A
detenção da praga é da res-
ponsabilidade de vários orga-
nismos, sendo a destruição dos
ninhos da competência das
autarquias.

A destruição dos ninhos tem
de ser feita por operacionais
habilitados e equipados para o
efeito e não por actos volunta-
riosos, que podem levar à pro-
liferação de novos ninhos. |
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Mangualde luta pela inclusão das pessoas com deficiência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-03-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b2212ad8

 
Com o objetivo de contribuir para a implementação do Movimento Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com esta
instituição. A cerimónia de assinatura do referido protocolo decorreu no dia 18 de março e contou com
a presença do edil mangualdense, João Azevedo, e da Presidente da Associação Pais em Rede, Luísa
Beltrão.
 
O Núcleo de Mangualde será o 15º da associação e estará em funcionamento numa uma sala do
Edifício do "Ex-Colégio", cedida pela autarquia. A Câmara Municipal prestará ainda apoio através da
cedência de mobiliário para a sede, do apoio logístico, da divulgação/promoção e do apoio técnico,
nomeadamente, através dos Serviços de Ação Social. Em conformidade com a Convenção da ONU,
ratificada pelo Estado Português em 2008, o novo modelo de inclusão social relativo às pessoas com
deficiência implica o envolvimento ativo das forças vivas das comunidades, com especial incidência
para as autarquias, cuja proximidade aos munícipes assim o sugere.
 
MOVIMENTO NACIONAL PAIS EM REDE CENTRA-SE NA CIDADANIA ATIVA
 
O Movimento Nacional Pais em Rede, tem o estatuto de "Organização Não Governamental para
Pessoas com Deficiência" (ONGPD) e é constituído por uma rede de núcleos e tem como objetivo
promover a inclusão social das pessoas com deficiência e suas famílias, centrando-se na Cidadania
Ativa. O projeto nasceu a 5 de novembro de 2008, a partir de um grupo de mães que queriam mudar
a sociedade pela inclusão dos seus filhos com deficiência. Aprovado o projeto na primeira assembleia
geral em Lisboa, em 14 de maio de 2009, a Associação começa a funcionar com base na Direção
Nacional e a descentralizar-se em diferentes núcleos.
 
22 de Março de 2017
 
Redacção
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Mangualde aposta na atração de investidores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-03-2017

Meio: VerPortugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=75823030

 
Nos dias 24 e 25 de março, o município de Mangualde, através do CIDEM (Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde), vai estar na Feira de Empreendedorismo e Franchising de
Lisboa para dar a conhecer aos potenciais investidores as mais-valias do concelho. Trata-se de um
ponto de encontro entre empresários, empreendedores e entidades de apoio ao empreendedorismo,
sendo esperados cerca de cinco visitantes. Durante dois dias, a autarquia vai dar a conhecer os
recursos naturais, a população, a escolaridade, o emprego, as atividades económicas e o património
do concelho com o intuito de atrair investimento
 
Através de serviços de informação para a gestão, apoio a novos negócios, consultoria e formação,
gestão de projetos e organização de eventos, o CIDEM tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento de Mangualde, apoiar a atividade económica, promover iniciativas e negócios entre
empresas, apoiar a inovação e a criação de valor com base em recursos endógenos e no valor
acrescentado (valor total 51 por cento valor mercado), ser uma marca de referência na prestação de
serviços a empresas e empreendedores, mobilizar energias entre agentes económicos, disponibilizar
às empresas uma ferramenta informática de apoio à gestão e favorecer a atração e aplicação de
investimentos produtivos.
 
Neste espaço os empreendedores podem encontrar informação de negócios (recurso a uma rede de
contactos e negócios através de plataforma dedicada (e-PIN) para troca de informações entre
empresas com ligações comerciais ou com potenciais interesses comuns), bolsa de ideias e projetos
(constituição de uma bolsa de propostas de investimento com aplicabilidade e interesse para o
território, disponível aos interessados em desenvolver ou partilhar projetos de investimento),
acompanhamento de projetos (equipa multidisciplinar para elaboração, assessoria e monitorização de
programa de incubação de projetos, nas áreas Jurídica, Gestão/Financiamento, Produto/Processo,
Mercado/Marketing), soluções de financiamento (promoção do investimento produtivo através de
instituições financiadoras parceiras, da gestão de Vales Incubação (acreditação IAPMEI) e investidores
particulares interessados nos projetos), interface com o tecido empresarial (promoção de contactos
entre a rede escolar local, o ensino superior, o mercado de trabalho e as empresas, partilha de
informações de procura/oferta e identificação de perfis empreendedores), contactos institucionais
(desenvolvimento de redes de contactos e de relações de cooperação com instituições públicas e
privadas, no domínio dos licenciamentos, patentes, estudos e ensaios, tecnologias e processos) e
Comité Consultivo (existência de um Comité/Conselho Consultivo formado por empresários, gestores,
professores e entidades para apoiar o CIDEM na definição das estratégias, plano de atividades e
balanço final).
 
22 Março 2017 |por VerPortugal
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Mangualde dá um passo em frente na inclusão de pessoas com deficiência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-03-2017

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=1039

 
A autarquia de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com o "Movimento Pais em Rede",
instituição que luta pela inclusão de pessoas com deficiência, com o objetivo de que esta se
implemente no concelho mangualdense.
O Núcleo do "Movimento Pais em Rede" será o 15º a nível nacionais e funcionará no edifício do "Ex-
Colégio".
A Câmara Municipal de Mangualde cedeu o espaço onde a instituição ficará sediada e comprometeu-se
ainda a apoiar logisticamente, a ceder mobiliário para a sede e a efetuar a divulgação/promoção
através dos Serviços de Ação Social.
Número de Edição: 588

Página 136



A137

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 16,46 x 11,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68753965 23-03-2017

MANGUALDE Com o objec-
tivo de contribuir para a im-
plementação do Movimento
Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Muni-
cipal de Mangualde assinou
um protocolo de cooperação
com esta instituição. 

A cerimónia de assinatura do
referido protocolo decorreu
nos Paços do Concelho e con-
tou com a presença do presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, e da pre-
sidente da Associação Pais em
Rede, Luísa Beltrão. 

O Núcleo de Mangualde será
o 15.º da associação e estará
em funcionamento numa uma
sala do Edifício do Ex-Colégio,

cedida pela autarquia. 
A Câmara Municipal pres-

tará ainda apoio através da ce-
dência de mobiliário para a
sede, do apoio logístico, da di-
vulgação/promoção e do
apoio técnico, nomeadamente,
através dos Serviços de Acção

Social. Em conformidade com
a Convenção da ONU, ratifi-
cada pelo Estado Português
em 2008, o novo modelo de
inclusão social relativo às pes-
soas com deficiência implica
o envolvimento activo das for-
ças vivas das comunidades,

com especial incidência para
as autarquias, cuja proximi-
dade aos munícipes assim o
sugere.

O Movimento Nacional Pais
em Rede tem o estatuto de 'Or-
ganização Não Governamen-
tal para Pessoas com Deficiên-
cia' (ONGPD) e é constituído
por uma rede de núcleos e tem
como objectivo promover a in-
clusão social das pessoas com
deficiência e suas famílias, cen-
trando-se na cidadania activa.

O projecto nasceu a 5 de No-
vembro de 2008, a partir de um
grupo de mães que queriam
mudar a sociedade pela inclu-
são dos seus filhos com defi-
ciência. Aprovado o projecto na
primeira assembleia geral em
Lisboa, em 14 de maio de 2009,
a Associação começa a funcio-
nar com base na Direcção Na-
cional e a descentralizar-se em
diferentes núcleos. |

Município luta pela inclusão
de pessoas com deficiência

Protocolo de cooperação foi assinado nos Paços do Concelho
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Município luta pela inclusão de pessoas com deficiência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-03-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/17129

 
Com o objectivo de contribuir para a implementação do Movimento Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com esta
instituição.
 
A cerimónia de assinatura do referido protocolo decorreu nos Paços do Concelho e contou com a
presença do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, e da presidente da Associação Pais
em Rede, Luísa Beltrão.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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A reflorestação em alguns locais de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-03-2017

Meio: DiáriOnline Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e4c1e6ce

 
Conforme compromisso assumido pelo diariOnline / Região Sul no lançamento da campanha de
reflorestação intitulada  Um Milhão de Árvores, no Algarve, em Portugal e em todo o Mundo Lusófono ,
no passado dia 1 de fevereiro, eis o que ao nosso conhecimento chegou no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Floresta / Árvore, assinalado no passado dia 21 do corrente mês de março.
 
Para além do registo efetuado diretamente através da presença dos nossos jornalistas, a soma das
plantações reportadas pela imprensa nacional e à qual o diariOnline / Região Sul teve acesso, a fazer
fé na informação publicada, cujos "'recortes'" seguintes publicamos, é de 994 plantações, que vamos
descontar no contador existente no nosso jornal.
 
Excertos de notícias e respetivas fontes:
 
Em Lagoa: 320
 
Numa notícia do Jornal do Algarve, ontem (22 de março) publicada, é referido que "'Na semana em
que começa a primavera (dia 20) e se comemora os Dias Mundiais da Árvore (21), da Água (22), da
Meteorologia (23) e do Estudante (24), a Câmara de Lagoa vai promover a plantação de 320 plantas
autóctones em todo o concelho, através da atividade "Planta a tua árvore", integrada no projeto
"Semana Verde - Green Week".
 
Com este ato simbólico - que decorre durante esta semana por todo o concelho - pretende-se
"incentivar a participação de toda a população e valorizar os espaços verdes, natureza, biodiversidade
e qualidade do ar".
 
Entre as plantas que vão enriquecer a flora do concelho estão alfarrobeiras, ciprestes, freixos,
pinheiros mansos, medronheiros, catapereiros, carvalhos de Monchique e sobreiros.
 
Organizada pela câmara municipal, esta iniciativa - que conta com a participação das uniões e juntas
de freguesia, comunidade escolar e população em geral - vai reflorestar alguns recintos nas escolas
básicas, espaços públicos e no parque municipal do Sítio das Fontes em Estômbar."'
 
Em Guimarães: 500
 
De acordo com uma noticia do Guimarãesdigital, de 21 de março, dá conta que "'A efeméride foi
assinalada em Guimarães pelo Laboratório da Paisagem com a plantação de 500 árvores, criadas num
processo que envolveu escolas, empresas e IPSS do Concelho. Foram acções que decorreram no
Parque da Cidade, nos parques de lazer de Ardão, em Silvares e Lordelo, na Montanha da Penha, na
Citânia de Briteiros e a zona Ribeirinha junto ao rio Selho em Creixomil. Uma acção que tem por
objectivo atingir as 15 mil árvores autóctones no concelho de Guimarães.
 
Na cerimónia realizada esta terça-feira que assinalou a efeméride, no Laboratório da Paisagem, o
Presidente da Câmara salientou que todo o investimento de valorização do património ambiental de
Guimarães, pretende criar na comunidade uma "forte consciência ecológica na comunidade."'
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Em Mangualde: 120
 
"'A Câmara Municipal de Mangualde promoveu várias ações de florestação e plantou mais de uma
centena de árvores. Os alunos do Jardim de Infância de Gandufe, juntamente com membros dos
Bombeiros e da GNR, ajudaram a plantar 20 Ciprestes e Oliveiras, junto ao monumento de
homenagem às vítimas do acidente de Alcafache. Já aos jovens da Escola Gomes Eanes de Azurara
coube a tarefa de ajudar a plantar mais de uma centena de Pinheiro Manso e Carvalhos, numa parcela
de terreno pertencente à autarquia, em Fetais, na Quintela de Azurara."'
 
Em Vila Verde / Braga: 54
 
De acordo com noticia avançada pelo Jornal Semanário V de Vila Verde / Braga, no dia 21 de março
"'Carvalhos, Castanheiros, Azevinhos, entre outras árvores autóctones foram hoje distribuídas a 50
alunos da Escola Secundária de Vila Verde, para serem plantadas um pouco por todo o concelho.
 
Segundo Patrício Araújo, vereador do Ambiente, esta ação foi levada a cabo para "passar uma
mensagem de preservação do ambiente, com os alunos a serem os embaixadores dessa mensagem".
"Esta foi uma forma de celebrar o Dia Mundial da Árvore e de conseguir disseminar a plantação de
árvores autóctones um pouco por todo o concelho", acrescentou ainda o vereador.
 
Na própria escola foram também plantadas quatro árvores deste género, para além da leitura de
alguns poemas alusivos à influência das árvores no meio ambiente e no dia-a-dia da população, uma
vez que hoje é também o Dia Mundial da Poesia."'
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No coNcelho

de
ForNos de Algodres

 A Quaresma é um tempo li-
túrgico forte que, de há muito, 
marca a vivência das nossas gen-
tes.
 O renascer da vida nos cam-
pos que se tornam mais verdes 
e floridos e a visita do Sr. Padre 
que traz o Senhor Ressuscitado 
à casa de cada um, desde sem-
pre estimulou o “cuidado” com 
as próprias casas, que terão que 
ser limpas e esfulinhadas, esfre-
gadas, quiçá pintadas ou mesmo 
com mobílias renovadas, para 
melhor acolher a visita de tão 
Ilustres “Personagens”. Este era o 
sentir e a forma de estar das gen-
tes destas paragens, que man-
tinham na perdida tradição do 
“-Reza!”, a lembrança do tempo 
quaresmal. Da Quaresma, eram/
são sinal, as piedosas Vias-Sa-
cras, nalguns lugares vividas em 
via pública, tomando o nome 
de “Compasso”, com “paragem 
obrigatória” em nichos que as-
sinalavam as “etapas” da via do-
lorosa de Cristo, desde o Jardim 
das Oliveiras ao Monte Calvário. 
Estas são particularmente mais 
vividas na semana que sucede o 
5º domingo da quaresma (“Do-
mingo de Lázaro” com as tradi-
cionais procissões do “Senhor 
dos Passos”).
 Se a procissão do Senhor 
dos Passos “abre” o tempo mais 
profundo e reflexivo na vivência 
comunitária da Quaresma, o 
Domingo da Paixão (Domingo 
de Ramos), surgia como uma 
violenta explosão de religiosida-
de na Bênção dos Ramos, sem-
pre grandes e volumosos, não 
fosse faltar a matéria-prima para 
as Cruzes a colocar nos cam-
pos em dia de Santa Cruz (3 de 
maio)! Entre os mais novos, os 
ramos, para além dos tradicio-
nais loureiro, alecrim e oliveira, 
eram profusamente enfeitados 
com flores, bolachas, rebuçados 

e laranjas e eram quase alvo de 
competição exigindo a parti-
cipação de toda a família na 
sua execução. Nos mais velhos, 
eram típicos os “vassouros”, os 
tais ramos volumosos que, fre-
quentemente se agarravam com 
dificuldade, tal o seu tamanho. 
Nalguns lugares, os ramos enfei-
tados de flores e doçarias eram 
depois entregues pelos afilhados 
às respetivas madrinhas, que re-
tribuíam o mimo com a oferta 
do folar, normalmente roupa, a 
estrear no Domingo de Páscoa. 
Noutros lugares, era mesmo no 
Domingo de Ramos que se ves-
tia a roupa nova que airosamen-
te se exibia na procissão. 
 Com o Domingo de Ramos, 
abria-se a Semana Santa, com as 
tradicionais limpezas das igrejas 
e lugares de culto, prática que 
funcionava assim como “exten-
são” das limpezas gerais das ca-
sas. 
 Se a “desobriga” não acon-
tecia nas semanas anteriores, 
era nessa semana que ela tinha 
lugar, antes de 5ªfeira, dia assi-
nalado com a Missa Crismal, e 
com a Celebração da Eucaristia 
da Última Ceia, com a celebra-
ção do Lava-pés e transladação 

do Santíssimo, seguida de vigília 
de oração. Do Tríduo Pascal, o 
dia vivido de forma mais intensa 
e expressiva, talvez seja mesmo 
a Sexta-Feira, em tempos de tal 
forma era sentido, que não se 
“fazia nada”: nem os sinos toca-
vam, nem as mulheres pentea-
vam o cabelo nem os homens 
cortavam a barba. Às três horas 
da tarde, era hora de paragem 
total e com uma breve oração, 
fazia-se memória da Paixão de 
Cristo na cruz. Ao final do dia, 
vive-se a procissão do enterro do 
Senhor, com Cristo no esquife e 
a Virgem vestida de negro. Esta 
procissão é de tal forma inten-
sa e expressiva que leva alguns 
a classificar esta forma de estar 
em Igreja, como manifestação 
de “Cultura de Morte”, especial-
mente quando prevalece sobre 
a Procissão da Ressurreição do 
Senhor em domingo de Páscoa. 
Nalguns lugares, felizmente, a 
vivência da “Grande Noite de 
Sábado Aleluia”, ainda é mar-
ca de passagem das trevas à luz 
com a celebração da Bênção do 
lume novo, com a longa liturgia 
da Palavra, com o repicar dos si-
nos ao canto festivo do Glória e 
com a bênção da água batismal.

 Domingo de Páscoa, é o 
dia marcado pela Procissão de 
Ressurreição, pela celebração 
da Eucaristia e pelo envio dos 
visitadores com a Cruz reden-
tora, outrora solenizada com a 
presença do pároco, que desde 
manhã começava a calcorrear 
freguesia a freguesia, levando 
o anúncio Pascal “-Cristo Res-
suscitou! Aleluia, Aleluia!”… É 
também o dia do farto almoço 
em família, com a presença dos 
que longe estão da terra natal.

Fernanda Cunha

No coNcelho
de

MANgUAlde

 Para os cristãos, a festa mais 
importante é a Pascoa da Res-
surreição de Jesus Cristo. Du-
rante todo o ano, as celebrações 
litúrgicas têm sempre a Páscoa 
como horizonte, como ponto de 
partida e de chegada. Pelo facto 
de ser a festa mais importante, 
é antecedida por um tempo de 
preparação, constituído por 40 
dias, chamado “Quaresma”. Mas, 
os três dias que antecedem o 
Domingo de Páscoa são vividos 

numa grande intensidade espiri-
tual. 
 No concelho de Mangualde, 
o Povo de Deus vive, também, 
com fervor este tempo. A Pai-
xão de Cristo é recordada com a 
Via-Sacra, realizada nas diversas 
paróquias, num ritmo diário ou 
semanal. Algumas paróquias, 
como a Cunha Baixa, Mesquite-
la, Mangualde, fazem a Via-Sa-
cra com quadros vivos, repre-
sentando as diversas estações, 
onde participam as crianças da 
catequese, os grupos de jovens e 
grupos de fiéis que são constituí-
dos para este fim. É de salientar 
a Procissão do Senhor dos Pas-
sos na paróquia de Santiago de 
Cassurrães. Este tempo não é só 
marcado pelas celebrações litúr-
gicas, mas também por eventos 
culturais que ajudam a viver o 
espírito deste tempo. 
 Diversos concertos musicais, 
representações cénicas da Pai-
xão de Cristo, Amentar das Al-
mas, ocorrem em diversas partes 
do concelho, destacando a pres-
timosa colaboração da Câmara 
Municipal de Mangualde e das 
Juntas de Freguesia. 
 As celebrações da Semana 
Santa são vividas com intensida-
de espiritual em todas as paró-
quias, destacando o rito de Lava-
-Pés, as procissões do Enterro do 
Senhor e a Vigília Pascal. 
 Como em toda a Igreja Uni-
versal, o Domingo de Páscoa é 
o cume de toda uma caminha-
da. É vivido com muita alegria, 
reunindo famílias, fortalecendo 
amizades. A Visita Pascal ainda 
é feita em quase todas as paró-
quias. São diversos os grupos de 
leigos que, de porta em porta, 
levam a alegre notícia da Res-
surreição, recuperando, assim, 
a origem desta visita: saindo da 
Vigília Pascal, através dos sécu-
los, os leigos espalhavam esta 
alegre notícia, cantando, de casa 
em casa, o Aleluia. 

Pe. Jorge Seixas

semana santa
e Páscoa
vividas
na diocese
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Regimento Ri14 vai teR tRês batalhões 
paRa os incêndios do veRão

ministRo da saúde 
pede paRa encaRaR “a decisão
de teR filhos  como um ato
de desenvolvimento pessoal”
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Antigo armazém 
vitivinícola 
vai dar lugar
a um centro para 
empreendedores
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vouzela
Sete quilómetros 
da antiga linha
do Vouga 
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Tojal, Forles e Rãs 
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Incêndios no topo
das preocupações
em Dia Mundial da Floresta

MUDANÇA
DE HORA

Na madrugada
do próximo dia

26 de Março
os relógios são

adiantados 1 hora
passando a vigorar

a chamada
“Hora de  Verão”

das 35 mil pessoas
que visitaRam viseu na btl
96% queR conheceR a cidade
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Mangualde luta pela inclusão de pessoas com deficiência
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
23 de Março de 2017
 
93 Views
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
Com o objetivo de contribuir para a implementação do Movimento Pais em Rede, no concelho de
Mangualde, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um protocolo de cooperação com esta
instituição. A cerimónia de assinatura do referido protocolo decorreu no dia 18 de março e contou com
a presença do edil mangualdense, João Azevedo, e da Presidente da Associação Pais em Rede, Luísa
Beltrão.
 
O Núcleo de Mangualde será o 15º da associação e estará em funcionamento numa uma sala do
Edifício do "Ex-Colégio", cedida pela autarquia. A Câmara Municipal prestará ainda apoio através da
cedência de mobiliário para a sede, do apoio logístico, da divulgação/promoção e do apoio técnico,
nomeadamente, através dos Serviços de Ação Social.
 
Em conformidade com a Convenção da ONU, ratificada pelo Estado Português em 2008, o novo
modelo de inclusão social relativo às pessoas com deficiência implica o envolvimento ativo das forças
vivas das comunidades, com especial incidência para as autarquias, cuja proximidade aos munícipes
assim o sugere.
 
MOVIMENTO NACIONAL PAIS EM REDE CENTRA-SE NA CIDADANIA ATIVA
 
O Movimento Nacional Pais em Rede, tem o estatuto de "Organização Não Governamental para
Pessoas com Deficiência" (ONGPD) e é constituído por uma rede de núcleos e tem como objetivo
promover a inclusão social das pessoas com deficiência e suas famílias, centrando-se na Cidadania
Ativa.
 
O projeto nasceu a 5 de novembro de 2008, a partir de um grupo de mães que queriam mudar a
sociedade pela inclusão dos seus filhos com deficiência. Aprovado o projeto na primeira assembleia
geral em Lisboa, em 14 de maio de 2009, a Associação começa a funcionar com base na Direção
Nacional e a descentralizar-se em diferentes núcleos.
 
Por:Mun.Mangualde
 
23 de Março de 2017
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Mangualde: Os Verdes preocupados com Segurança, condições e higiene do Parque Infantil Cubos
(Mangualde)
 
Após visita ao local, o Partido Ecologista Os Verdes questionou o Presidente da União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta sobre as condições de segurança e higiene do Parque Infantil de
Cubos, através de Carta Aberta:
No passado dia 25 de Janeiro, o Partido Ecologista Os Verdes visitou o Parque Infantil localizado em
Cubos, União de freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, município de Mangualde tendo
verificado que este espaço, não cumpre, à primeira observação, várias normas estabelecidas pelo
Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro, nomeadamente:
 
- Falta uma vedação ou barreira física de proteção, de modo a impedir acessos diretos e intempestivos
das crianças, pois este parque está localizado próximo de uma estrada.
 
- A superfície de impacto não se encontra nas melhores condições de limpeza e higiene, sendo visíveis
folhas e detritos das árvores, excrementos de animais, pedras espalhadas pelo espaço do parque.
 
A falta de uma barreira física que delimite o parque infantil da área envolvente permite, tal como Os
Verdes observaram, que sejam estacionados veículos em cima do espaço que deveria ser
exclusivamente afeto às brincadeiras de crianças.
 
O parque infantil, que integra apenas um baloiço e um escorrega, aparenta não estar nas melhores
condições de higiene e limpeza, há muito tempo. Este problema já deveria ter sido detetado pelo
responsável pelo espaço, seja através da inspeção "visual de rotina", efetuada diariamente, ou da
inspeção "operacional" mensal, conforme refere o Regulamento que estabelece as condições de
segurança e organização funcional dos espaços de jogo e recreio.
 
Sendo os parques infantis, por excelência, um local de brincadeiras e divertimento, não podendo por
isso ser suscetíveis de pôr em perigo a saúde e segurança dos utilizadores ou de terceiros o Partido
Ecologista Os Verdes pretende obter do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde os
seguintes esclarecimentos:
1 - O parque infantil está abrangido por algum seguro de responsabilidade civil? Se sim, desde
quando?
2- A Junta de Freguesia possui algum livro de inspeção e manutenção conforme refere a legislação?
3- Já foi elaborado algum relatório da inspeção "operacional"?
4- Para quando prevê a Junta de Freguesia a requalificação do Parque Infantil de Cubos e adaptá-lo às
normas estabelecidas no Decreto-Lei n.º 203/2015, de17 de setembro, nomeadamente no que se
refere à limpeza e à barreira de proteção?
 
segunda-feira, 20 de março de 2017 Publicado por Notícias de Resende
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Mangualde a nadar dia 26 de março 
No âmbito do projeto 'Mangualde em Movimento', realiza-se, no 

próximo dia 26 de março, uma volta ao concelho, a nadar. São 85km 

sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de Mangualde. A prova durará 

toda a manhã, a partir das 9h00. 

O projeto `Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia 

e tem como objetivo incentivar o desporto. Todos os interessados em 

participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos: 232 619 

820 ou desporto@cmmangualde.pt. 
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Concerto na Igreja Paroquial de Mangualde 

A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, dia 1 de abril, pelas 21h30, 

um Concerto Musical (Introitus e narração de Ricardo Carriço), integrado 

na programação especial da época pascal. No dia seguinte será realizada 

uma Via Sacra no Monte Senhora do Castelo, às 16h30, à qual se segue 

a celebração eucarística na Igreja da N 2  Sr.2  do Castelo. Atempadamente 

divulgaremos as restantes iniciativas que decorrem até 16 de março. A 

Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal e da 

Paróquia de Mangualde, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia 

e do Centro Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara. 
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"Ser por um dia..." em Mangualde 

A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, promoveu mais uma edição da iniciativa "Ser 
por um dia...". Os alunos do 99  ano do concelho de Mangualde tiveram 
a oportunidade experimentar e vívenciar o dia-a-dia da profissão esco-
lhida. Realizada no âmbito do Eixo de Intervenção "Promover a Empre-
gabilidade e o Empreendedorismo", da Rede Social de Mangualde, esta 
ação tem como principal objetivo aproximar os alunos da realidade de 
trabalho. As profissões escolhidas este ano foram as de militar/polícia, 
empregado de bar/restaurante, cozinheiro, fotógrafa, engenheiro infor-
mático, psicóloga, engenheiro mecânico, médico, médico dentista e ad-
vogado e os alunos foram acolhidos pela GNR Mangualde, HR Proteção, 
Valério, Clickdigital, Câmara Municipal de Mangualde, 5 Sentidos — Es-
paço de Reabilitação E Intervenção Psicoeducacional, PSA— Peugeot Cit-
roen, Unidade de Saúde Familiar de Mangualde, Unidade de Saúde 
Familiar Terras de Azurara, Drè Cristina Lopes e Clínica Médica Dentária 
Doutor Adelino Marques. 
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No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Floresta, a Câmara Municipal de
Mangualde promoveu várias ações de florestação e plantou mais de uma centena de árvores. Os
alunos do Jardim de Infância de Gandufe, juntamente com membros dos Bombeiros e da GNR,
ajudaram a plantar 20 Ciprestes e Oliveiras, junto ao monumento de homenagem às vítimas do
acidente de Alcafache. Já aos jovens da Escola Gomes Eanes de Azurara coube a tarefa de ajudar a
plantar mais de uma centena de Pinheiro Manso e Carvalhos, numa parcela de terreno pertencente à
autarquia, em Fetais, na Quintela de Azurara.
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença e também meteu
mãos-à-obra, em nome de um Município mais verde.
 
SENSIBILIZAR AS GERAÇÕES MAIS NOVAS
 
Com o intuito de sensibilizar os jovens para a importância da preservação e promoção da floresta, a
Escola Gomes Eanes de Azurara recebe nos próximos dias várias palestras no âmbito da celebração da
efeméride. Dias 28 e 29 de março, entre as 10h30 às 12h00, os alunos do 6º ano vão assistir a uma
palestra organizada pelo Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Mangualde e os
Bombeiros Voluntários de Mangualde. Já nos dias 27, 30 e 31 de março, entre as 14h00 as 16h00 os
alunos do 3.º e 4.º anos vão assistir a uma palestra organizada pelo Serviço de Proteção da Natureza
e do Ambiente da GNR.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde marca presença na
Feira de Empreendedorismo
LISBOA Hoje e amanhã, o mu-
nicípio de Mangualde, através
do Centro de Inovação e Dina-
mização Empresarial de Man-
gualde (CIDEM), vai estar na
Feira de Empreendedorismo e
Franchising de Lisboa para dar
a conhecer aos potenciais in-
vestidores as mais-valias do
concelho. Trata-se de um ponto

de encontro entre empresários,
empreendedores e entidades de
apoio ao empreendedorismo,
sendo esperados cerca de
5.000 visitantes.

Durante dois dias, a autar-
quia vai mostrar os recursos
naturais, a população, a esco-
laridade, o emprego, as activi-
dades económicas e o patri-

mónio do concelho com o in-
tuito de atrair investimento.

O CIDEM tem como objec-
tivo contribuir para o desenvol-
vimento de Mangualde, apoiar
a actividade económica, pro-
mover iniciativas e negócios
entre empresas, apoiar a ino-
vação e a criação de valor com
base em recursos endógenos |
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Começa a car mais composto o quadro dos candidatos nos concelhos do distrito de Viseu. PSD tem a
lista quase completa, PS já avançou com mais nomes. Bloco de Esquerda começa a dar os primeiros
candidatos e CDU ainda mantém reservas. Independentes também começam a aparecer.
 
Presidentes a caminho de novos mandatos
 
O PSD e o PS ainda não confirmaram mas é quase certa a recandidatura de muitos dos presidentes de
Câmara que ainda se podem candidatar a mais um mandato autárquico. Do lado dos sociais-
democratas, na última semana foram indicadas as recandidaturas de Valdemar Pereira a Tarouca,
Cralos Esteves a Penedono e Carlos Carvalho em Tabuaço. Já o PS, dá como certas as listas
encabeçadas por Fernando Carneiro em Castro Daire, João Azevedo em Mangualde, José Eduardo
Ferreira em Moimenta da Beira, Francisco Carvalho em Penalva do Castelo, Leonel Gouveia em Santa
Comba Dão, Vítor Figueiredo em S. Pedro do Sul e José Morgado em Vila Nova de Paiva.
 
Esta semana a edição nº 780 d0 Jornal do Centro faz o ponto de situação sobre as próximas eleições
autárquicas. Veja os títulos em destaque:
Tondela
CDS apresenta candidato e concelhia demite-se. Distrital diz que a culpa é do PSD
 
Joaquim Santos e Rui Santos avançam pelo PS
Oliveira de Frades
Líder da concelhia avança pelo PS
 
Presidente da junta do PSD avança como independente
Vouzela
PS quer Tiago Marques como candidato à Câmara
Tabuaço
Ex-presidente João Ribeiro é candidato pelo PS
Resende
Acabou a coligação e CDS avança com Anabela Ribeiro
Viseu
BE quer acabar com "foguetório"
Lamego
Escolhas do PSD ignoram opinião do presidente da Câmara
 
Temos orgulho em ser um semanário regional e falar do que é nosso, das nossas gentes e dos
assuntos que fazem a atualidade da nossa região. Ao longo destes quinze anos, damos voz ao
quotidiano do distrito, às estórias e histórias dos que nele vivem e que todos os dias, através do seu
contributo individual ou coletivo, contribuem para engrandecer e fazer progredir a terra de Viriato.
Pautados por uma conduta baseada em profissionalismo e isenção, semana após semana, criamos um
semanário exclusivamente feito para si. Ajude a imprensa regional e aceda a mais INFORMAÇÃO e
CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL do CENTRO!
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Mangualde procura atrair novos investidores
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
23 de Março de 2017
 
263 Views
 
Nos dias 24 e 25 de março, o município de Mangualde, através do CIDEM (Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde), vai estar na Feira de Empreendedorismo e Franchising de
Lisboa para dar a conhecer aos potenciais investidores as mais-valias do concelho.
 
Trata-se de um ponto de encontro entre empresários, empreendedores e entidades de apoio ao
empreendedorismo, sendo esperados cerca de 5.000 visitantes. Durante dois dias, a autarquia vai dar
a conhecer os recursos naturais, a população, a escolaridade, o emprego, as atividades económicas e
o património do concelho com o intuito de atrair investimento.
 
CIDEM APOIA A CRIAÇÃO E A FORMAÇÃO DE VALOR
 
Através de serviços de informação para a gestão, apoio a novos negócios, consultoria e formação,
gestão de projetos e organização de eventos, o CIDEM tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento de Mangualde, apoiar a atividade económica, promover iniciativas e negócios entre
empresas, apoiar a inovação e a criação de valor com base em recursos endógenos e no valor
acrescentado (valor total 51% valor mercado).
 
Uma marca de referência na prestação de serviços a empresas e empreendedores, mobilizar energias
entre agentes económicos, disponibilizar às empresas uma ferramenta informática de apoio à gestão e
favorecer a atração e aplicação de investimentos produtivos.
 
Neste espaço os empreendedores podem encontrar informação de negócios (recurso a uma rede de
contactos e negócios através de plataforma dedicada (e-PIN) para troca de informações entre
empresas com ligações comerciais ou com potenciais interesses comuns), bolsa de ideias e projetos
(constituição de uma bolsa de propostas de investimento com aplicabilidade e interesse para o
território, disponível aos interessados em desenvolver ou partilhar projetos de investimento),
acompanhamento de projetos (equipa multidisciplinar para elaboração, assessoria e monitorização de
programa de incubação de projetos, nas áreas Jurídica, Gestão/Financiamento, Produto/Processo,
Mercado/Marketing), soluções de financiamento (promoção do investimento produtivo através de
instituições financiadoras parceiras, da gestão de Vales Incubação (acreditação IAPMEI) e investidores
particulares interessados nos projetos), interface com o tecido empresarial (promoção de contactos
entre a rede escolar local, o ensino superior, o mercado de trabalho e as empresas, partilha de
informações de procura/oferta e identificação de perfis empreendedores), contactos institucionais
(desenvolvimento de redes de contactos e de relações de cooperação com instituições públicas e
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privadas, no domínio dos licenciamentos, patentes, estudos e ensaios, tecnologias e processos) e
Comité Consultivo (existência de um Comité/Conselho Consultivo formado por empresários, gestores,
professores e entidades para apoiar o CIDEM na definição das estratégias, plano de atividades e
balanço final).
 
Por:Mun.Mangualde
 
23 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde celebra Páscoa
com várias actividades

RELIGIÃO De forma a assina-
lar a época pascal que se apro-
xima, Mangualde apresenta, a
partir de sábado e até dia 16 de
Abril, uma programação espe-
cial, organizada pela autarquia
e a paróquia, em parceria com
a Santa Casa da Misericórdia e
o Centro Cultural e Recreativo
de Santo Amaro de Azurara.

Sábado, pelas 21.30 horas, a
Igreja Paroquial de Mangualde
acolhe um concerto com nar-
ração de Ricardo Carriço. No
dia seguinte será realizada uma
Via Sacra no Monte Senhora
do Castelo, às 16.30 horas, à

qual se segue a celebração eu-
carística na Igreja de Nossa Se-
nhora do Castelo. 

No dia 8, o Largo da Igreja da
Misericórdia acolhe o “Amen-
tar das Almas”, pelos grupos de
cantares de Santo Amaro de
Azurara, de Alcofra, “Amigos de
Macieira” de Águeda, e de
Proença-a-Velha e as bandas
filarmónicas de Abrunhosa-a-
Velha, de Lobelhe, de Vila Cova
e de Tibaldinho. O domingo de
Ramos terá dois momentos es-
peciais. Às 11 horas decorrerá
a bênção dos Ramos, seguida
de procissão e missa solene, na
Igreja de Nos sa Senhora do
Desterro, e, às 16.30 horas, o
concerto da Orquestra de Câ-
mara da Banda de Música da
GNR, na Igreja Paroquial de
Mangualde.

No dia 13, a Igreja Paroquial
de Mangualde acolherá, às 21
horas, a Missa da Ceia do Se-
nhor, e na sexta-feira realizar-
se-á uma Via Sacra na cidade
de Mangualde, pelos Escutei-
ros de Mangualde e pelos Es-
cuteiros de Ranhados. 

A Via Sacra sairá da Igreja
Nossa Senhora do Desterro, às
21.30 horas, e irá até à Igreja
Paroquial de Mangualde. A vi-
gília pascal realizar-se-á no sá-
bado, dia 15, às 21.30 horas, ter-
minando as celebrações com
a missa solene do domingo de
Páscoa, às 11 horas, na Igreja
Paroquial de Mangualde. |

Até dia 16 de Abril haverá
várias actividades

D.R.
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INICIATIVA De forma a assi-
nalar a época pascal que se
aproxima, Mangualde apre-
senta, a partir de sábado e até
dia 16 de Abril, uma programa-
ção especial, organizada pela
autarquia e a paróquia, em par-
ceria com a Santa Casa da Mi-
sericórdia e o Centro Cultural
e Recreativo de Santo Amaro
de Azurara.

Sábado, pelas 21h30, a Igreja
Paroquial de Mangualde acolhe
um concerto com narração de
Ricardo Carriço. No dia seguinte
será realizada uma Via Sacra no
Monte Senhora do Castelo, às
16h30, à qual se segue a cele-
bração eucarística na Igreja de
Nossa Senhora do Castelo. 

No dia 8, o Largo da Igreja da
Misericórdia acolhe o “Amentar

das Almas”, pelos grupos de
cantares de Santo Amaro de
Azurara, de Alcofra, 'Amigos de
Macieira' de Águeda, e de
Proença-a-Velha e as bandas fi-
larmónicas de Abrunhosa-a-Ve-
lha, de Lobelhe, de Vila Cova e
de Tibaldinho.

O domingo de Ramos terá
dois momentos especiais. Às
11h00 decorrerá a bênção dos
Ramos, seguida de procissão e
missa solene, na Igreja de Nossa
Senhora do Desterro, e, às
16h30, o concerto da Orquestra
de Câmara da Banda de Música
da GNR, na Igreja Paroquial de
Mangualde. No dia 13, a Igreja
Paroquial de Mangualde aco-
lhe, às 21h00, a Missa da Ceia
do Senhor, e na sexta-feira rea-
lizar-se-á uma Via Sacra na ci-
dade de Mangualde, pelos Es-
cuteiros de Mangualde e pelos
Escuteiros de Ranhados. A Via
Sacra sai da Igreja Nossa Se-
nhora do Desterro, às 21h30, e
irá até à Igreja Paroquial de
Mangualde. A vigília pascal rea-
liza-se no sábado, dia 15, às
21h30, terminando as celebra-
ções com a missa solene do do-
mingo de Páscoa, às 11h00, na
Igreja Paroquial de Man-
gualde.|

Mangualde celebra Páscoa
com várias actividades

Mangualde com programação especial na época da Páscoa
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VISEU De forma a assinalar a
época pascal que se aproxima,
Mangualde apresenta, a partir
de sábado e até dia 16 de Abril,
uma programação especial, or-
ganizada pela autarquia e a pa-
róquia, em parceria com a
Santa Casa da Misericórdia e o
Centro Cultural e Recreativo de
Santo Amaro de Azurara.

Sábado, pelas 21h30, a Igreja
Paroquial de Mangualde aco-
lhe um concerto com narração
de Ricardo Carriço. No dia se-
guinte será realizada uma Via
Sacra no Monte Senhora do
Castelo, às 16h30, à qual se se-
gue a celebração eucarística na
Igreja de Nossa Senhora do
Castelo. 

No dia 8, o Largo da Igreja da
Misericórdia acolhe o 'Amentar

das Almas', pelos grupos de
cantares de Santo Amaro de
Azurara, de Alcofra, 'Amigos de

Macieira' de Águeda, e de
Proença-a-Velha e as bandas
filarmónicas de Abrunhosa-a-

Velha, de Lobelhe, de Vila Cova
e de Tibaldinho. O domingo de
Ramos terá dois momentos es-
peciais. Às 11h00 decorrerá a
bênção dos Ramos, seguida de
procissão e missa solene, na
Igreja de Nossa Senhora do
Desterro, e, às 16h30, o con-
certo da Orquestra de Câmara
da Banda de Música da GNR,
na Igreja de Mangualde.

No dia 13, a Igreja Paroquial
de Mangualde acolhe, às 21h00,
a Missa da Ceia do Senhor, e na
sexta-feira realizar-se-á uma
Via Sacra na cidade de Man-
gualde, pelos Escuteiros de
Mangualde e pelos Escuteiros
de Ranhados. A Via Sacra sai da
Igreja Nossa Senhora do Des-
terro, às 21h30, e irá até à Igreja
Paroquial de Mangualde. A vi-
gília pascal realiza-se no sá-
bado, dia 15, às 21h30, termi-
nando as celebrações com a
missa solene do domingo de
Páscoa, às 11h00, na Igreja Pa-
roquial de Mangualde.|

Mangualde celebra Páscoa
com várias actividades

Até dia 16 de Abril haverá concertos, entre outras actividades

DR
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53 habitantes do concelho de
Mangualde, com idades com-
preendidas entre os 6 e os 74
anos, aceitaram o desafio lan-
çado pela Câmara Municipal
no âmbito do projecto “Man-
gualde em Movimento” e na-

daram durante três horas. 
A iniciativa pretende incen-

tivar a prática desportiva no
concelho e proporcionou uma
manhã diferente aos partici-
pantes, que completaram 85
quilómetros- o equivalente a
uma volta ao concelho – a na-
dar nas Piscinas Municipais de
Mangualde. |

Iniciativa nas Piscinas Municipais de Mangualde

D.R.

Meia centena de pessoas
a nadar durante três horas

Natação
“Mangualde em Movimento”

Página 158



A159

Mangualde atraiu investimento e potenciou parcerias
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Nos dias 24 e 25 de março, o município de Mangualde deu a conhecer aos potenciais investidores as
mais-valias do concelho na Feira de Empreendedorismo e Franchising de Lisboa. Representada pelo
CIDEM (Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde), a autarquia deu a conhecer os
recursos naturais, a população, a escolaridade, o emprego, as atividades económicas e o património
do concelho e conseguiu atrair investimento e potenciar parcerias com os organizadores do evento e
outros expositores. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença
no evento, onde teve a oportunidade de reunir com o responsável da zona do Empreendedorismo,
Miguel Cordeiro.
 
Esta feira é um ponto de encontro entre empresários, empreendedores e entidades de apoio ao
empreendedorismo, e contou com mais de quatro mil visitantes e uma centena de expositores
relacionados com as áreas do empreendedorismo e do franchising.
 
CIDEM APOIA A CRIAÇÃO E A FORMAÇÃO DE VALOR
 
Através de serviços de informação para a gestão, apoio a novos negócios, consultoria e formação,
gestão de projetos e organização de eventos, o CIDEM tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento de Mangualde, apoiar a atividade económica, promover iniciativas e negócios entre
empresas, apoiar a inovação e a criação de valor com base em recursos endógenos e no valor
acrescentado (valor total 51% valor mercado), ser uma marca de referência na prestação de serviços
a empresas e empreendedores, mobilizar energias entre agentes económicos, disponibilizar às
empresas uma ferramenta informática de apoio à gestão e favorecer a atração e aplicação de
investimentos produtivos.
 
Neste espaço os empreendedores podem encontrar informação de negócios (recurso a uma rede de
contactos e negócios através de plataforma dedicada (e-PIN) para troca de informações entre
empresas com ligações comerciais ou com potenciais interesses comuns), bolsa de ideias e projetos
(constituição de uma bolsa de propostas de investimento com aplicabilidade e interesse para o
território, disponível aos interessados em desenvolver ou partilhar projetos de investimento),
acompanhamento de projetos (equipa multidisciplinar para elaboração, assessoria e monitorização de
programa de incubação de projetos, nas áreas Jurídica, Gestão/Financiamento, Produto/Processo,
Mercado/Marketing), soluções de financiamento (promoção do investimento produtivo através de
instituições financiadoras parceiras, da gestão de Vales Incubação (acreditação IAPMEI) e investidores
particulares interessados nos projetos), interface com o tecido empresarial (promoção de contactos
entre a rede escolar local, o ensino superior, o mercado de trabalho e as empresas, partilha de
informações de procura/oferta e identificação de perfis empreendedores), contactos institucionais
(desenvolvimento de redes de contactos e de relações de cooperação com instituições públicas e
privadas, no domínio dos licenciamentos, patentes, estudos e ensaios, tecnologias e processos) e
Comité Consultivo (existência de um Comité/Conselho Consultivo formado por empresários, gestores,
professores e entidades para apoiar o CIDEM na definição das estratégias, plano de atividades e
balanço final).
 
28 de Março de 2017
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CERCA DE MEIA CENTENA DE PESSOAS DERAM A VOLTA AO CONCELHO A NADAR
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Mangualde em Movimento
 
OS PARTICIPANTES, COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE OS 6 E OS 74 ANOS,
 
DEMORARAM CERCA DE 3 HORAS A COMPLETAR O PERCURSO
 
No dia 26 de março, 53 pessoas aceitaram o desafio lançado pela Câmara Municipal de Mangualde e
deram a volta ao concelho a nadar. A prova realizou-se no âmbito do projeto 'Mangualde em
Movimento' que tem como objetivo incentivar o desporto.
 
Foram 85km sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de Mangualde. Os participantes, com idades
compreendidas entre os 6 e os 74 anos, demoraram cerca de 3 horas a completar o percurso.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-03-2017

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a5bb0bd1

 
O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defendeu hoje uma nova ligação
rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o atual Itinerário
Principal 3 (IP3).
 
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o
também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.
 
João Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se
na semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para
debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.
 
O Governo "tem um grande objetivo", que consiste em "arranjar soluções para que se possa ter uma
estrada diferente", entre Coimbra e Viseu, o que não passará pela abertura do investimento a
privados, nem pela fixação de portagens, acrescentou.
 
Na reunião com Pedro Marques, na quinta-feira, em Lisboa, em que também participou Nuno
Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, o ministro do Planeamento e das
Infraestruturas comunicou aos autarcas que está em estudo "a solução possível", que incluirá "todas
as ligações necessárias" à concretização do investimento.
 
"A postura deste Governo é de realismo e não de otimismo virtual", afirmou à Lusa João Azevedo.
 
Optando por não pormenorizar, frisou que o executivo de António Costa "está empenhado numa
solução viável" para resolver os problemas do IP3, que regista elevados níveis de sinistralidade
automóvel, com mortos e feridos graves.
 
"Acredito que seja encontrada uma solução nos próximos meses", sublinhou.
 
O presidente do Conselho Regional do Centro realçou, por outro lado, que "a ferrovia tem um papel
decisivo na coesão da região" e que o assunto foi também discutido no encontro com o ministro da
tutela.
 
Nesta matéria, a CIM Viseu Dão Lafões partilha da posição da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra, que aposta na requalificação da Linha da Beira Alta.
 
Num encontro com os jornalistas, há um ano, em Mortágua, os autarcas da CIM da Região de
Coimbra, liderada pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves, eleito pelo
PS, realçaram, com base num parecer do professor universitário Manuel Tão, que esta solução será
"mais económica e eficaz" do que uma nova linha Aveiro-Vilar Formoso, cuja construção era
preconizada pelo executivo de Pedro Passos Coelho.
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No dia 15 de fevereiro de 2016, ao participar numa reunião do Conselho Regional do Centro, em
Castelo Branco, o ministro Pedro Marques confirmou a opção do Governo pela requalificação da Linha
da Beira Alta, um investimento que rondará os 690 milhões de euros, financiado em 85% por fundos
da União Europeia.
 
*Lusa
 
29 de Março de 2017
 
José Lagiosa
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
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O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defendeu hoje uma nova ligação
rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o atual Itinerário
Principal 3 (IP3).
 
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o
também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.
 
João Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se
na semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para
debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.
 
15:52
 
Por Lusa
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
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O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defendeu hoje uma nova ligação
rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o atual Itinerário
Principal 3 (IP3). "As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse
à agência Lusa o também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é
partilhada pelo líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado. João
Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se na
semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para
debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.
 
29 | 03 | 2017   15.52H
 
Destak/Lusa |
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4ªFeira de Março em Terras de Tavares com sucesso
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4ªFeira de Março em Terras de Tavares com sucesso
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
29 de Março de 2017
 
31 Views
 
Muitos visitantes e a qualidade aumentou
 
Dois dias de festa e algumas centenas de visitantes passaram pelo Monte da Nossa Senhora do Bom
Sucesso (Chãs de Tavares), na quarta edição da Feira de Março, apesar da chuva, as pessoas
compareceram em massa.
 
No primeiro dia, a gastronomia esteve em destaque, com a realização da 2ª Mostra Gastronómica,
onde foram saboreados diversos pratos confecionados: Arroz de Grelos, Rancho, Arroz de Feijão com
Porco no Espeto e Requeijão com Doce de Abóbora.
 
Alexandre Constantino, Presidente da União Freguesias de Tavares, agradeceu a todos presentes, e
entidades que colaboraram na organização, referiu ainda que a feira tem vindo a crescer, graças ao
apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e de vários mecenas que têm colaborado para que a
realização do evento seja grandiosa.
 
Por sua vez, o Eng. Patrício-Vice-Presidente do Município de Mangualde, referiu que, num grande
evento, só com qualidade se podem chamar as pessoas, agradeceu o trabalho da União de Freguesias
de Tavares em prol da comunidade.
 
As pessoas são o mais importante nos certames
 
Elogiou ainda, as acessibilidades de qualidade desta freguesia, salientou que esta feira tem todas as
condições para ter sucesso, onde a gastronomia esteve em destaque.
 
A Dra. Leonor Pais- Presidente da Assembleia Municipal da CM Mangualde, elogiou o trabalho do
Presidente Alexandre Constantino e sua equipa, salientou que, o mais importante neste certame são
as pessoas
 
A animação esteve a cargo, da Banda Filarmónica de Vila Cova de Tavares, Rancho Folclórico de
Fagilde e Juventuna - Tuna da Associação S. C. e D. de Nesprido.
 
No domingo, teve lugar o concurso de ovinos, seguindo-se a celebração da eucaristia na respetiva
capela.
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Durante a tarde, realizou-se o concurso do vinho do produtor e a fechar com chave de ouro, com o
grandioso espetáculo da artista Rosinha, que encheu por completo a tenda onde se realizou o
concerto.
 
Em suma, mais uma vez esta feira de Março foi um sucesso, e de referir que a cada ano que passa, a
qualidade aumenta.
 
Por:Sofia Pacheco/JP/MA
 
29 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco

Página 167



A168

Mangualde celebra a época pascal com programa variado
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29/03/17
 
Via Sacra, celebrações eucarísticas, bênção dos ramos, vigília pascal, grupos de cantares e bandas
filarmónicas.
 
Mangualde assinala a a época pascal com uma programação especial, que vai decorrer de 1 a 16 abril.
A Páscoa em Mangualde é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde e da Paróquia da
cidade, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia local e do Centro Cultural e Recreativo de Santo
Amaro de Azurara.
 
No dia 1 de abril, pelas 21h30, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe um Concerto Musical - Introitus
e narração de Ricardo Carriço. No dia seguinte será realizada uma Via Sacra no Monte Senhora do
Castelo, às 16h30, a que se segue a celebração eucarística na Igreja da Nossa Sr.ª do Castelo. No dia
8, o Largo da Igreja da Misericórdia acolhe o Amentar das Almas pelo Grupo de Cantares de Santo
Amaro de Azurara, Grupo de Cantares de Alcofra, Vouzela, Grupo de Cantares Amigos de Macieira,
Águeda, Grupo de Cantares de Proença-a-Velha, Banda Filarmónica de Abrunhosa-a-Velha, Banda
Filarmónica de Lobelhe, Banda Filarmónica de Vila Cova e Banda Filarmónica de Tibaldinho.
 
O Domingo de Ramos terá dois momentos especiais. Às 11h decorrerá a bênção dos Ramos, seguida
de Procissão e Missa Solene, na Igreja de Nossa Senhora do Desterro (Capela do Rebelo) e às 16h30,
o Concerto Musical pela Orquestra de Câmara da Banda de Música da GNR, na Igreja Paroquial de
Mangualde.
 
Na 5ª feira santa, dia 13, a Igreja Paroquial de Mangualde acolhe, às 21h, a Missa da Ceia do Senhor,
e na 6ª feira, realizar-se-á uma Via Sacra na cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde e
pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A via sacra sai da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela do
Rebelo), às 21h30, e irá até à Igreja Paroquial de Mangualde. A Vigília Pascal realiza-se no sábado, dia
15, às 21h30, terminando as celebrações com a missa solene do domingo de páscoa, às 11h, na
Igreja Paroquial de Mangualde.
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
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Mangualde, Viseu, 29 mar (Lusa) -- O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo,
defendeu hoje uma nova ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens,
aproveitando o atual Itinerário Principal 3 (IP3).
 
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o
também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.
 
João Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se
na semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para
debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.
 
O Governo "tem um grande objetivo", que consiste em "arranjar soluções para que se possa ter uma
estrada diferente", entre Coimbra e Viseu, o que não passará pela abertura do investimento a
privados, nem pela fixação de portagens, acrescentou.
 
Na reunião com Pedro Marques, na quinta-feira, em Lisboa, em que também participou Nuno
Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, o ministro do Planeamento e das
Infraestruturas comunicou aos autarcas que está em estudo "a solução possível", que incluirá "todas
as ligações necessárias" à concretização do investimento.
 
"A postura deste Governo é de realismo e não de otimismo virtual", afirmou à Lusa João Azevedo.
 
Optando por não pormenorizar, frisou que o executivo de António Costa "está empenhado numa
solução viável" para resolver os problemas do IP3, que regista elevados níveis de sinistralidade
automóvel, com mortos e feridos graves.
 
"Acredito que seja encontrada uma solução nos próximos meses", sublinhou.
 
O presidente do Conselho Regional do Centro realçou, por outro lado, que "a ferrovia tem um papel
decisivo na coesão da região" e que o assunto foi também discutido no encontro com o ministro da
tutela.
 
Nesta matéria, a CIM Viseu Dão Lafões partilha da posição da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra, que aposta na requalificação da Linha da Beira Alta.
 
Num encontro com os jornalistas, há um ano, em Mortágua, os autarcas da CIM da Região de
Coimbra, liderada pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves, eleito pelo
PS, realçaram, com base num parecer do professor universitário Manuel Tão, que esta solução será
"mais económica e eficaz" do que uma nova linha Aveiro-Vilar Formoso, cuja construção era
preconizada pelo executivo de Pedro Passos Coelho.
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No dia 15 de fevereiro de 2016, ao participar numa reunião do Conselho Regional do Centro, em
Castelo Branco, o ministro Pedro Marques confirmou a opção do Governo pela requalificação da Linha
da Beira Alta, um investimento que rondará os 690 milhões de euros, financiado em 85% por fundos
da União Europeia.
 
CSS // SSS
 
Lusa/Fim
 
29-03-2017 15:52 |Porto Canal com Lusa
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
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Lusa 29 Mar, 2017, 15:59 | Economia
 
O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defendeu hoje uma nova ligação
rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o atual Itinerário
Principal 3 (IP3).
 
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o
também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.
 
João Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se
na semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para
debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.
 
O Governo "tem um grande objetivo", que consiste em "arranjar soluções para que se possa ter uma
estrada diferente", entre Coimbra e Viseu, o que não passará pela abertura do investimento a
privados, nem pela fixação de portagens, acrescentou.
 
Na reunião com Pedro Marques, na quinta-feira, em Lisboa, em que também participou Nuno
Martinho, secretário executivo da CIM Viseu Dão Lafões, o ministro do Planeamento e das
Infraestruturas comunicou aos autarcas que está em estudo "a solução possível", que incluirá "todas
as ligações necessárias" à concretização do investimento.
 
"A postura deste Governo é de realismo e não de otimismo virtual", afirmou à Lusa João Azevedo.
 
Optando por não pormenorizar, frisou que o executivo de António Costa "está empenhado numa
solução viável" para resolver os problemas do IP3, que regista elevados níveis de sinistralidade
automóvel, com mortos e feridos graves.
 
"Acredito que seja encontrada uma solução nos próximos meses", sublinhou.
 
O presidente do Conselho Regional do Centro realçou, por outro lado, que "a ferrovia tem um papel
decisivo na coesão da região" e que o assunto foi também discutido no encontro com o ministro da
tutela.
 
Nesta matéria, a CIM Viseu Dão Lafões partilha da posição da Comunidade Intermunicipal da Região
de Coimbra, que aposta na requalificação da Linha da Beira Alta.
 
Num encontro com os jornalistas, há um ano, em Mortágua, os autarcas da CIM da Região de
Coimbra, liderada pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, João Ataíde das Neves, eleito pelo
PS, realçaram, com base num parecer do professor universitário Manuel Tão, que esta solução será
"mais económica e eficaz" do que uma nova linha Aveiro-Vilar Formoso, cuja construção era
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preconizada pelo executivo de Pedro Passos Coelho.
 
No dia 15 de fevereiro de 2016, ao participar numa reunião do Conselho Regional do Centro, em
Castelo Branco, o ministro Pedro Marques confirmou a opção do Governo pela requalificação da Linha
da Beira Alta, um investimento que rondará os 690 milhões de euros, financiado em 85% por fundos
da União Europeia.
 
29 Mar, 2017, 15:59|
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111  O presidente do 
Conselho Regional do 
Centro, João Azevedo, de-
fendeu ontem uma nova 
ligação rodoviária entre 
Coimbra e Viseu, sem pa-
gamento de portagens, 
aproveitando o atual Iti-
nerário Principal 3 (IP3).

“As pessoas não querem 
soluções portajadas, que 
são uma grande limi-
tação”, disse o também 
presidente da Câmara de 
Mangualde, do PS, indi-
cando que esta posição é 
partilhada pelo líder da 
Comunidade Intermuni-
cipal (CIM) Viseu Dão La-
fões, José Morgado.

Numa reunião na sema-
na passada – com o mi-
nistro do Planeamento e 
das Infraestruturas, Pedro 
Marques – foram debati-
dos os projetos de inci-
dência regional nas áreas 
ferroviária e rodoviária, 
em especial a requalifica-
ção da Linha da Beira Alta, 
anunciada há um ano pelo 
Governo, e a moderniza-
ção do IP3.

Governo diz que tem 
soluções, mas não adianta

O Governo “tem um 
grande objetivo”, que con-
siste em “arranjar soluções 
para que se possa ter uma 
estrada diferente”, entre 
Coimbra e Viseu, o que 
não passará pela abertura 
do investimento a priva-
dos, nem pela fixação de 

portagens, referiu João 
Azevedo.

 “A postura deste Gover-
no é de realismo e não de 
otimismo virtual”, afirmou 
João Azevedo. Optando 
por não pormenorizar, 
frisou que o executivo 
de António Costa “está 
empenhado numa solu-
ção viável” para resolver 
os problemas do IP3, que 
regista elevados níveis de 
sinistralidade automóvel, 
com mortos e feridos gra-
ves.

“Acredito que seja en-
contrada uma solução nos 
próximos meses”, subli-
nhou.

João Azevedo realçou, 

por outro lado, que “a fer-
rovia tem um papel decisi-
vo na coesão da região” e 
que o assunto foi também 
discutido no encontro 
com o ministro da tutela.

Nesta matéria, a CIM Vi-
seu Dão Lafões partilha da 
posição da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Coimbra, que aposta na 
requalificação da Linha da 
Beira Alta.

CIM-RC defende 
a Linha da Beira Alta

Há um ano, em Mortá-
gua, os autarcas da CIM 
da Região de Coimbra –
liderada pelo presidente 
da Câmara da Figueira da 

Foz, João Ataíde – realça-
ram, com base num pare-
cer do professor univer-
sitário Manuel Tão, que 
esta solução será “mais 
económica e eficaz” do 
que uma nova linha Avei-
ro-Vilar Formoso. No dia 
15 de fevereiro de 2016, 
ao participar numa reu-
nião do Conselho Regio-
nal do Centro, em Castelo 
Branco, o ministro Pedro 
Marques confirmou a 
opção do Governo pela 
requalificação da Linha 
da Beira Alta, um investi-
mento que rondará os 690 
milhões de euros, finan-
ciado em 85% por fundos 
da União Europeia.

Região Centro

Autarcas acreditam que novo 
IP3 não vai ter portagens

O traçado do Itinerário Principal 3 continua a revelar grande perigosidade

DR
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Cobertura de amianto 
do pavilhão do Santa Clara 
vai ser substituída 
Pavilhão do Clube de Futebol Santa Clara pode agora, 
fi nalmente, ser concluído, 39 anos depois. O orçamento para 
remover a placa com substâncias cancerígenas será pago, a 
meias, pelo Governo e pela Câmara de Coimbra e clube >Pág 6 

Incêndio 
destrói parte 
de casa 
no Bairro 
do Brinca
Moradora já não residia 
no local, mas a casa 
fi cou sem condições de 
habitabiidade, devido ao 
fumo >Pág 4

SUSPEITO DE AGRESSÕES 
NÃO PODE ENTRAR NA FIGUEIRA

Centro Autarcas 
defendem
novo IP3 sem 
portagens >Pág 15

Homem de 53 anos, suspeito de violência doméstica, residia até 
ontem na Figueira da Foz, mas está proibido de entrar no concelho >Última

O Direito à 
Felicidade

Dia (s) da 
Juventude

Um PDM para 
o meu quintal

Rui Lopes 
Rodrigues

Francisco 
Queirós

Rui Curado 
da Silva

(Ainda) a emissão 
de atestados para 
carta de condução Catarina 

Matias

Dar o exemplo... 
ser exemplar

Luís 
Santarino

Da comunidade 
educativa para a 
sociedade educativaPaulo 

Simões 
Lopes

a nossa 
opinião, hoje, 
no Diário 
As Beiras

Coimbra Oito 
doces conventuais 
à disposição 
na Baixa >Pág 9

Coimbra Eugénio 
de Castro e Coimbra 
Sul mantêm 
diretores  >Pág 8

Figueira da Foz
Hospital e Fundação 
Bissaya Barreto 
fazem história >Pág 11

DB-Luís Carregã

DB-Carlos Jorge Monteiro
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VISEU O presidente do Con-
selho Regional do Centro
(CRC), João Azevedo, defende
uma nova ligação rodoviária
entre Coimbra e Viseu, sem pa-
gamento de portagens, apro-
veitando o actual Itinerário
Principal 3 (IP3).

“As pessoas não querem so-
luções portajadas, que são
uma grande limitação”, disse à
agência Lusa o também presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, do PS, indicando que
esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,
José Morgado. João Azevedo
e José Morgado, presidente so-
cialista do município de Vila
Nova de Paiva, reuniram-se na

semana passada com o minis-
tro do Planeamento e das In-
fraestruturas, Pedro Marques,
para debaterem projectos de

incidência regional nas áreas
ferroviária e rodoviária, em es-
pecial a requalificação da Li-
nha da Beira Alta, anunciada

há um ano pelo Governo, e a
modernização do IP3.

O Governo “tem um grande
objectivo”, que consiste em “ar-
ranjar soluções para que se
possa ter uma estrada dife-
rente”, entre Coimbra e Viseu,
o que não passará pela aber-
tura do investimento a priva-
dos, nem pela fixação de por-
tagens, acrescentou.

Na reunião com Pedro Mar-
ques, na quinta-feira, em Lis-
boa, em que também partici-
pou Nuno Martinho, secretário
executivo da CIM Viseu Dão
Lafões, o ministro do Planea-
mento e das Infraestruturas
comunicou aos autarcas que
está em estudo “a solução pos-
sível”, que incluirá “todas as li-
gações necessárias” à concre-
tização do investimento.

“A postura deste Governo é
de realismo e não de opti-
mismo virtual”, afirmou à Lusa
João Azevedo. |

Presidente do CRC apoia
novo IP3 sem portagens

Nova via deverá aproveitar o actual Itinerário Principal 3 

D.R,
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O presidente do Conselho Re-
gional do Centro, João Aze-
vedo, defende uma nova liga-
ção rodoviária entre Coimbra
e Viseu, sem pagamento de
portagens, aproveitando o ac-
tual Itinerário Principal 3 (IP3).
«As pessoas não querem solu-
ções portajadas, que são uma
grande limitação», disse o tam-
bém presidente da Câmara de
Mangualde, do PS, indicando
que esta posição é partilhada
pelo líder da Comunidade In-
termunicipal (CIM) Viseu Dão
Lafões, José Morgado.

João Azevedo e José Mor-
gado, presidente socialista do
município de Vila Nova de
Paiva, reuniram-se na semana
passada com o ministro do Pla-
neamento e das Infraestruturas,
Pedro Marques, para debate-
rem projectos de incidência re-
gional nas áreas ferroviária e ro-
doviária, em especial a requali-
ficação da Linha da Beira Alta,
anunciada há um ano pelo Go-
verno, e a modernização do IP3.

O Governo «tem um grande
objectivo», que consiste em «ar-
ranjar soluções para que se
possa ter uma estrada dife-
rente», entre Coimbra e Viseu, o
que não passará pela abertura
do investimento a privados,
nem pela fixação de portagens,
acrescentou.

Na reunião com Pedro Mar-
ques, em Lisboa, em que tam-
bém participou Nuno Martinho,

secretário executivo da CIM Vi-
seu Dão Lafões, o ministro do
Planeamento e das Infraestru-
turas comunicou aos autarcas
que está em estudo «a solução
possível», que incluirá «todas as
ligações necessárias» à concre-
tização do investimento. 

«A postura deste Governo é
de realismo e não de optimismo
virtual», afirmou João Azevedo.
Optando por não pormenorizar,
frisou que o executivo de Antó-
nio Costa «está empenhado
numa solução viável» para re-
solver os problemas do IP3, que
regista elevados níveis de sinis-
tralidade automóvel, com mor-
tos e feridos graves. «Acredito
que seja encontrada uma solu-
ção nos próximos meses», disse.

O presidente do Conselho Re-
gional do Centro realçou, por
outro lado, que «a ferrovia tem
um papel decisivo na coesão da
região» e que o assunto foi tam-
bém discutido no encontro com
o ministro da tutela. Nesta ma-
téria, a CIM Viseu Dão Lafões

partilha da posição da Comu-
nidade Intermunicipal da Re-
gião de Coimbra, que aposta na
requalificação da Linha da Beira
Alta. Num encontro com os jor-
nalistas, há um ano, em Mortá-
gua, os autarcas da CIM da Re-
gião de Coimbra, liderada pelo
presidente da Câmara da Fi-
gueira da Foz, João Ataíde das
Neves, eleito pelo PS, realçaram,
com base num parecer do pro-
fessor universitário Manuel Tão,
que esta solução será «mais eco-
nómica e eficaz» do que uma
nova linha Aveiro-Vilar For-
moso, cuja construção era pre-
conizada pelo executivo de Pe-
dro Passos Coelho.

No dia 15 de Fevereiro de 2016,
numa reunião do Conselho Re-
gional do Centro, em Castelo
Branco, o ministro Pedro Mar-
ques confirmou a opção do Go-
verno pela requalificação da Li-
nha da Beira Alta, um investi-
mento a rondar 690 milhões de
euros, financiado em 85% por
fundos da União Europeia.|

Presidente do Conselho
Regional defende novo 
IP3 sem portagens
Investimento João Azevedo e o presidente da Comunidade Intermunicipal 
Viseu Dão Lafões, José Morgado, reuniram-se com o ministro Pedro Marques

João Azevedo reuniu com 
o ministro do Planeamento
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Presidente do Conselho
Regional do Centro apoia
novo IP3 sem portagens
Investimento João Azevedo e o presidente da Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões, José Morgado, reuniram com o ministro Pedro Marques
O presidente do Conselho Re-
gional do Centro, João Aze-
vedo, defende uma nova liga-
ção rodoviária entre Coimbra
e Viseu, sem pagamento de
portagens, aproveitando o ac-
tual Itinerário Principal 3 (IP3).

“As pessoas não querem so-
luções portajadas, que são
uma grande limitação”, disse à
agência Lusa o também presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, do PS, indicando que
esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) Viseu Dão Lafões,
José Morgado.

João Azevedo e José Mor-
gado, presidente socialista do
município de Vila Nova de
Paiva, reuniram-se na semana
passada com o ministro do
Planeamento e das Infraestru-
turas, Pedro Marques, para de-
baterem projectos de incidên-
cia regional nas áreas ferroviá-
ria e rodoviária, em especial a
requalificação da Linha da
Beira Alta, anunciada há um
ano pelo Governo, e a moder-
nização do IP3.

O Governo “tem um grande
objectivo”, que consiste em “ar-
ranjar soluções para que se
possa ter uma estrada dife-
rente”, entre Coimbra e Viseu,
o que não passará pela aber-

tura do investimento a priva-
dos, nem pela fixação de por-
tagens, acrescentou.

Na reunião com Pedro Mar-
ques, na quinta-feira, em Lis-
boa, em que também partici-
pou Nuno Martinho, secretário
executivo da CIM Viseu Dão
Lafões, o ministro do Planea-
mento e das Infraestruturas
comunicou aos autarcas que
está em estudo “a solução pos-
sível”, que incluirá “todas as li-
gações necessárias” à concre-
tização do investimento.

“A postura deste Governo é

de realismo e não de opti-
mismo virtual”, afirmou à Lusa
João Azevedo.

Optando por não pormeno-
rizar, frisou que o executivo de
António Costa “está empe-
nhado numa solução viável”
para resolver os problemas do
IP3, que regista elevados níveis
de sinistralidade automóvel,
com mortos e feridos graves.
“Acredito que seja encontrada
uma solução nos próximos
meses”, sublinhou.

O presidente do Conselho
Regional do Centro realçou,

por outro lado, que “a ferrovia
tem um papel decisivo na coe-
são da região” e que o assunto
foi também discutido no en-
contro com o ministro da tu-
tela. Nesta matéria, a CIM Viseu
Dão Lafões partilha da posição
da Comunidade Intermunici-
pal da Região de Coimbra, que
aposta na requalificação da Li-
nha da Beira Alta.

Num encontro com os jor-
nalistas, há um ano, em Mor-
tágua, os autarcas da CIM da
Região de Coimbra, liderada
pelo presidente da Câmara da
Figueira da Foz, João Ataíde
das Neves, eleito pelo PS, real-
çaram, com base num parecer
do professor universitário Ma-
nuel Tão, que esta solução será
“mais económica e eficaz” do
que uma nova linha Aveiro-Vi-
lar Formoso, cuja construção
era preconizada pelo executivo
de Pedro Passos Coelho.

No dia 15 de Fevereiro de
2016, ao participar numa reu-
nião do Conselho Regional do
Centro, em Castelo Branco, o
ministro Pedro Marques con-
firmou a opção do Governo
pela requalificação da Linha da
Beira Alta, um investimento que
rondará os 690 milhões de eu-
ros, financiado em 85% por
fundos da União Europeia. |

João Azevedo reuniu com o ministro do Planeamento
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João Azevedo
defende novo IP3
sem portagens
Conselho Regional | P9

Detidos pela GNR
por tráfico de 
cocaína e heroína
Viseu | P6

Cruz Vermelha
recolhe alimentos
durante três dias
Viseu | P3

Pavilhão Cidade de Viseu recebe, de 8 a 15 de Abril, 12 equipas de 10 países e quatro continentes, com atletas
portadores de deficiência intelectual e Síndrome de Down  Página 13

Viseu: capital mundial
do futsal adaptado

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 30 DE MARÇO DE 2017 QUINTA-FEIRA | 0,65 EUROS

Vítor Figueiredo 
recandidata-se
a 2.º mandato
Presidente da
Câmara de São 
Pedro do Sul
quer concreti-
zar as obras
que lançou
durante
o primeiro
mandato
Página 9

ANTIGO JOGADOR DO
ACADÉMICO SUSPEITO
DE VICIAR RESULTADOS

Ex-atleta está entre 
os seis detidos pela
Polícia Judiciária no
âmbito do processo
Jogo Duplo. Clube 
já se demarcou, 
repudiando “quaisquer
actos que visem
falsear resultados
desportivos” 
Página 13
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Presidente do Conselho Regional do Centro apoia novo IP3 sem portagens
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-03-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/17390

 
O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defende uma nova ligação rodoviária
entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o actual Itinerário Principal 3
(IP3).
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à ag
 
O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defende uma nova ligação rodoviária
entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o actual Itinerário Principal 3
(IP3).
"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o
também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo
líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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A reflorestação em alguns locais de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-03-2017

Meio: DiáriOnline Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a6603203

 
Conforme compromisso assumido pelo diariOnline / Região Sul no lançamento da campanha de
reflorestação intitulada  Um Milhão de Árvores, no Algarve, em Portugal e em todo o Mundo Lusófono ,
no passado dia 1 de fevereiro, eis o que ao nosso conhecimento chegou no âmbito das comemorações
do Dia Mundial da Floresta / Árvore, assinalado no passado dia 21 do corrente mês de março.
 
Para além do registo efetuado diretamente através da presença dos nossos jornalistas, a soma das
plantações reportadas pela imprensa nacional e à qual o diariOnline / Região Sul teve acesso, a fazer
fé na informação publicada, cujos 'recortes' seguintes publicamos, é de 994 plantações até ao
momento, número que vamos descontar no contador existente no nosso jornal.
 
Excertos de notícias e respetivas fontes:
 
Em Lagoa: 320
 
Numa notícia do Jornal do Algarve, ontem (22 de março) publicada, é referido que "'Na semana em
que começa a primavera (dia 20) e se comemora os Dias Mundiais da Árvore (21), da Água (22), da
Meteorologia (23) e do Estudante (24), a Câmara de Lagoa vai promover a plantação de 320 plantas
autóctones em todo o concelho, através da atividade "Planta a tua árvore", integrada no projeto
"Semana Verde - Green Week".
 
Com este ato simbólico - que decorre durante esta semana por todo o concelho - pretende-se
"incentivar a participação de toda a população e valorizar os espaços verdes, natureza, biodiversidade
e qualidade do ar".
 
Entre as plantas que vão enriquecer a flora do concelho estão alfarrobeiras, ciprestes, freixos,
pinheiros mansos, medronheiros, catapereiros, carvalhos de Monchique e sobreiros.
 
Organizada pela câmara municipal, esta iniciativa - que conta com a participação das uniões e juntas
de freguesia, comunidade escolar e população em geral - vai reflorestar alguns recintos nas escolas
básicas, espaços públicos e no parque municipal do Sítio das Fontes em Estômbar."'
 
Em Guimarães: 500
 
De acordo com uma noticia do Guimarãesdigital, de 21 de março, dá conta que "'A efeméride foi
assinalada em Guimarães pelo Laboratório da Paisagem com a plantação de 500 árvores, criadas num
processo que envolveu escolas, empresas e IPSS do Concelho. Foram acções que decorreram no
Parque da Cidade, nos parques de lazer de Ardão, em Silvares e Lordelo, na Montanha da Penha, na
Citânia de Briteiros e a zona Ribeirinha junto ao rio Selho em Creixomil. Uma acção que tem por
objectivo atingir as 15 mil árvores autóctones no concelho de Guimarães.
 
Na cerimónia realizada esta terça-feira que assinalou a efeméride, no Laboratório da Paisagem, o
Presidente da Câmara salientou que todo o investimento de valorização do património ambiental de
Guimarães, pretende criar na comunidade uma "forte consciência ecológica na comunidade."'
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Em Mangualde: 120
 
"'A Câmara Municipal de Mangualde promoveu várias ações de florestação e plantou mais de uma
centena de árvores. Os alunos do Jardim de Infância de Gandufe, juntamente com membros dos
Bombeiros e da GNR, ajudaram a plantar 20 Ciprestes e Oliveiras, junto ao monumento de
homenagem às vítimas do acidente de Alcafache. Já aos jovens da Escola Gomes Eanes de Azurara
coube a tarefa de ajudar a plantar mais de uma centena de Pinheiro Manso e Carvalhos, numa parcela
de terreno pertencente à autarquia, em Fetais, na Quintela de Azurara."'
 
Em Vila Verde / Braga: 54
 
De acordo com noticia avançada pelo Jornal Semanário V de Vila Verde / Braga, no dia 21 de março
"Carvalhos, Castanheiros, Azevinhos, entre outras árvores autóctones foram hoje distribuídas a 50
alunos da Escola Secundária de Vila Verde, para serem plantadas um pouco por todo o concelho.
 
Segundo Patrício Araújo, vereador do Ambiente, esta ação foi levada a cabo para "passar uma
mensagem de preservação do ambiente, com os alunos a serem os embaixadores dessa mensagem".
"Esta foi uma forma de celebrar o Dia Mundial da Árvore e de conseguir disseminar a plantação de
árvores autóctones um pouco por todo o concelho", acrescentou ainda o vereador.
 
Na própria escola foram também plantadas quatro árvores deste género, para além da leitura de
alguns poemas alusivos à influência das árvores no meio ambiente e no dia-a-dia da população, uma
vez que hoje é também o Dia Mundial da Poesia."
 
A contagem vai continuar!
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Mangualde na Feira de Empreendedorismo e Franchising de Lisboa
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
30 de Março de 2017
 
25 Views
 
O Município de Mangualde deu a conhecer aos potenciais investidores as mais-valias do concelho na
Feira de Empreendedorismo e Franchising de Lisboa. Representada pelo CIDEM (Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial de Mangualde), a autarquia deu a conhecer os recursos naturais, a
população, a escolaridade, o emprego, as atividades económicas e o património do concelho e
conseguiu atrair investimento e potenciar parcerias com os organizadores do evento e outros
expositores. O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença no
evento, onde teve a oportunidade de reunir com o responsável da zona do Empreendedorismo, Miguel
Cordeiro.
 
Esta feira é um ponto de encontro entre empresários, empreendedores e entidades de apoio ao
empreendedorismo, e contou com mais de quatro mil visitantes e uma centena de expositores
relacionados com as áreas do empreendedorismo e do franchising.
 
CIDEM APOIA A CRIAÇÃO E A FORMAÇÃO DE VALOR
 
Através de serviços de informação para a gestão, apoio a novos negócios, consultoria e formação,
gestão de projetos e organização de eventos, o CIDEM tem como objetivo contribuir para o
desenvolvimento de Mangualde, apoiar a atividade económica, promover iniciativas e negócios entre
empresas, apoiar a inovação e a criação de valor com base em recursos endógenos e no valor
acrescentado (valor total 51% valor mercado), ser uma marca de referência na prestação de serviços
a empresas e empreendedores, mobilizar energias entre agentes económicos, disponibilizar às
empresas uma ferramenta informática de apoio à gestão e favorecer a atração e aplicação de
investimentos produtivos.
 
Neste espaço os empreendedores podem encontrar informação de negócios (recurso a uma rede de
contactos e negócios através de plataforma dedicada (e-PIN) para troca de informações entre
empresas com ligações comerciais ou com potenciais interesses comuns), bolsa de ideias e projetos
(constituição de uma bolsa de propostas de investimento com aplicabilidade e interesse para o
território, disponível aos interessados em desenvolver ou partilhar projetos de investimento),
acompanhamento de projetos (equipa multidisciplinar para elaboração, assessoria e monitorização de
programa de incubação de projetos, nas áreas Jurídica, Gestão/Financiamento, Produto/Processo,
Mercado/Marketing), soluções de financiamento (promoção do investimento produtivo através de
instituições financiadoras parceiras, da gestão de Vales Incubação (acreditação IAPMEI) e investidores
particulares interessados nos projetos), interface com o tecido empresarial (promoção de contactos
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entre a rede escolar local, o ensino superior, o mercado de trabalho e as empresas, partilha de
informações de procura/oferta e identificação de perfis empreendedores), contactos institucionais
(desenvolvimento de redes de contactos e de relações de cooperação com instituições públicas e
privadas, no domínio dos licenciamentos, patentes, estudos e ensaios, tecnologias e processos) e
Comité Consultivo (existência de um Comité/Conselho Consultivo formado por empresários, gestores,
professores e entidades para apoiar o CIDEM na definição das estratégias, plano de atividades e
balanço final).
 
Por:Mun.Mangualde
 
30 de Março de 2017
 
Antonio Pacheco
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Redução do número de ovelhas ameaça Queijo Serra da Estrela certificado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-03-2017

Meio: Porta da Estrela Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=96aaf324

 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do sector a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela , disse à Lusa Manuel Marques, presidente da
Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange 18 municípios
dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP). No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a
profissão de jurista na Câmara de Mangualde e exerce funções de vereador no vizinho município de
Nelas, em representação do CDS, o número de efectivos tem vindo a registar uma  quebra substancial
, situando-se actualmente nas 75 mil cabeças.  Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da
Estrela não chega para o queijo que é consumido no país , alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de  uma alteração substancial da lei , no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agro-ambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
Os pastores estão a viver com muitas dificuldades , acrescentou, defendendo que  a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado  de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso. Na sua opinião,  a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos
anos e isso tem sido transversal a todos os governos , sendo necessário, no caso da ovinicultura da
Serra da Estrela, incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A  diminuição substancial  dos efectivos de raças autóctones  ameaça a qualidade do queijo
certificado e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste
produto DOP do Centro de Portugal.
 
A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil , sublinhou o presidente da
ANCOSE. Trata-se de um sector que  cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos
incêndios florestais , mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela  não há domingos, não há
feriados, nem festas , enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objectivo o melhoramento genético e a
defesa das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
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genealógico da raça e reúne actualmente 267 produtores.
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Governo avalia construção de novo traçado entre Viseu e Coimbra

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1387e662-3429-41af-b018-

69a517612af0&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
O Governo está a avaliar a construção de um traçado entre Viseu e Coimbra, para substituir o atual
IP3. Os autarcas da região, que estiveram reunidos com ministro do Planeamento e das
Infraestruturas, acreditam que nos próximos meses haverá novidades sobre a nova via que todos
defendem que não deve ter portagens.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde e presidente do
Conselho Regional do Centro.
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João Azevedo recandidata-se a terceiro mandato em Mangualde
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O socialista João Azevedo vai recandidatar-se nas próximas eleições autárquicas a um terceiro
mandato na Câmara de Mangualde, com a intenção de colocar o concelho num "patamar de
excelência". Em declarações à agência Lusa, João Azevedo, de 42 anos, prometeu "muita força e
muita vontade, como se fosse o primeiro dia", para concretizar o seu objetivo.
 
Se for eleito para o seu terceiro mandato, que terá de ser o último, João Azevedo pretende dar
prioridade a projetos "ligados à regeneração urbana, à qualificação ambiental e à pequena/grande
revolução no que toca à nova empregabilidade no concelho". "O setor empresarial é fundamental.
Mas, em todos esses setores, vamos para a fase da excelência", frisou.
 
O autarca socialista contou que, desde que tomou posse, conseguiu "resolver o principal problema de
Mangualde, que era aquele que fazia com que estivesse completamente atado: a doença financeira do
município". "Resolvida que está a questão da doença financeira, com a nossa força, iremos colocar
Mangualde, com toda a certeza, no patamar da excelência", acrescentou.
 
Nas eleições autárquicas de 2009, com apenas 33 anos, João Azevedo destronou o social-democrata
Soares Marques, que procurava um quarto mandato, vencendo-o com maioria absoluta. Em 2013, o
PS conquistou cinco mandatos e a coligação PSD/CDS dois.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 31, Março - 2017
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Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde no Meet-up da Rede
Nacional de Incubadoras
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O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde esteve presente no Meet-up
da Rede Nacional de Incubadoras, que decorreu ontem, dia 29 de março, no CEiiA em Matosinhos. O
evento contou com a presença do Secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, do
Coordenador Rede Nacional de Incubadoras, João Mendes Borga e do CEO Startup Portugal, Simon
Schaeffer. O Vereador da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes, acompanhou a equipa do
CIDEM e tomou conhecimento das mais recentes novidades do setor.
 
Durante o encontro foram apresentados os resultados das medidas já implementadas (StartUp
Voucher, Vales de Incubação, Startup Momentum) e foi exposto também o 'Programa Semente', que
atribui benefícios fiscais a quem investir nas empresas Startup, e que está ainda na sua fase
embrionária de estruturação.
 
O evento arrancou pelas 14h00 com a apresentação da incubadora 4AC, efetuada por José Rui
Felizardo - Presidente Executivo do CEiiA. Seguiu-se a intervenção do Secretario de Estado da
Industria, João Vasconcelos. Pelas 14h30, João Mendes Borga, Coordenador Rede Nacional de
Incubadoras, falou sobre 'Startup Voucher e Vale de Incubação, próximos passos'. Por sua vez, Simon
Schaeffer, CEO Startup Portugal falou sobre 'Melhores práticas para Incubadoras/aceleradoras no
mercado Global'. Para finalizar houve lugar a um breve momento de networking.
 
31 de Março de 2017
 
Redacção
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Mangualde lança o desafio para tornar a infância feliz
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-03-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=72b592a2

 
De forma a consciencializar a comunidade para a importância da prevenção dos maus-tratos na
infância, a Câmara Municipal de Mangualde associa-se, mais uma vez, à comemoração desta
efeméride. A iniciativa, promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde, conta ainda com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e decorre durante o
mês de abril. Promovendo um envolvimento intergeracional, também os seniores do Concelho de
Mangualde, com a supervisão das IPSS da Associação de Solidariedade Social de Contenças de Baixo,
Centro Paroquial de Alcafache, Centro Paroquial da Cunha-Baixa, Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira Dão, uniram esforços para em
conjunto preparar centenas de laços para a campanha do Laço Azul.
 
Esta campanha do Laço Azul começou precisamente como uma homenagem de uma avó ao seu neto
vítima de maus-tratos, e expandiu-se a muitos países que usam as fitas azuis em memória daqueles
que morreram como resultado de abuso infantil e como forma de apoiar as famílias e fortalecer as
comunidades nos esforços necessários para prevenir o abuso infantil e a negligência.
 
4 DE ABRIL | CAMINHADA SOLIDÁRIA E CONSTRUÇÃO DE LAÇO AZUL HUMANO
 
Assim, no dia 4 de abril vai realizar-se uma caminhada solidária seguida da construção de um Laço
Azul Humano. O ponto de encontro para a caminhada é no arruamento do Estádio Municipal, às
11h00. A construção do Laço Humano irá decorrer no Largo Dr. Couto às 12h00.
 
Durante todo o mês, os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde vão visualizar filmes
alusivos ao tema, fomentando mais uma vez a sua reflexão e diálogo.
 
TORNE A INFÂNCIA FELIZ
 
Mas é através do exemplo que moldamos mentalidades e por isso a autarquia mangualdense desafia
os pais a dinamizarem com os seus filhos um conjunto de atividades durante o mês de abril. São os
pequenos gestos que podem fazer toda a diferença: brinque, abrace e escute o seu filho(a) e ele(a)
vai saber que o(a) ama. Partilhe a vida com o(a) seu filho(a): acompanhe, estimule, compreenda, ria,
dê um passeio, estude, leia, eduque, valorize, respeite e proteja.
 
ACEITA O DESAFIO? UMA IDEIA PARA CADA DIA!
 
1 de abril | Como hoje é Dia das Mentiras, pregue uma partida engraçada ao seu filho(a)
 
2 de abril | Ensine o seu filho(a) a dizer obrigado, por favor e desculpe
 
3 de abril | Converse com o seu filho(a) sobre como correu o seu dia
 
4 de abril | Dialogue com o seu filho(a) sobre os perigos da internet
 
5 de abril | Faça um desenho com o seu filho(a)
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6 de abril | Coloque um 'adoro-te' na mochila do seu filho(a)
 
7 de abril | Incentive o seu filho(a) a cuidar e respeitar os animais
 
8 de abril | Vá ao mercado com o seu filho(a) e ensine-o(a) a escolher alimentos saudáveis
 
9 de abril | Veja um filme com o seu filho(a)
 
10 de abril | Conte uma história ao seu filho(a) antes de ir dormir
 
11 de abril | Prepare um bolo com o seu filho(a)
 
12 de abril | Explique ao seu filho(a) o que fazer numa emergência
 
13 de abril | Diga ao seu filho que confia e acredita nele(a)
 
14 de abril | Ensine o seu filho(a) a saber escutar
 
15 de abril | Brinque com o seu filho(a)
 
16 de abril | Celebre em família o Dia de Páscoa
 
17 de abril | Atribua uma tarefa responsável ao seu filho(a)
 
18 de abril | Ensine o seu filho(a) a ser generoso e solidário
 
19 de abril | Faça uma visita a um vizinho/amigo com o seu filho(a)
 
20 de abril | Reserve 30 minutos do seu tempo para falar com o seu filho(a)
 
21 de abril | Abrace o seu filho(a)
 
22 de abril | Partilhe o prazer de um passeio com o seu filho(a)
 
23 de abril | Dance com o seu filho(a) a sua música preferida
 
24 de abril | Escreva um postal aos avós/tios/primos com o seu filho(a)
 
25 de abril | Explique o significado do 25 de Abril ao seu filho(a)
 
26 de abril | Elogie uma tarefa do seu filho(a)
 
27 de abril | Diga ao seu filho(a) que o(a) ama muito
 
28 de abril | Ajude o seu filho(a) nas tarefas escolares
 
29 de abril | Plante uma flor com o seu filho(a)
 
30 de abril | Faça um picnic com o seu filho(a)
 
31 de Março de 2017
 
Redacção
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