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8 MILHÕES DE EUROS PARA A RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS AMBIENTAIS EM MANGUALDE 

A C'ãmara Municipal de 
Mangualde vai levar a cabo a 
remodelação e ampliação da 
ETAR de Cubos e a reposição 
das infraestruturas afetadas, no 
âmbito do Programa Ope- 

racional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEU R). Para o efeito, tem já 
aprovado mais um financia-
mento de 1.147.034,47 euros, 
comparticipado em 85%, que  

será usado nas obras dc 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. 

Com a construção de duas 
ETAR ( Almcidinha e Santa 
Luzia). e a contratualização. já 
concretizada, da obra da grande 
ETAR Poente "está em marcha o 
maior investimento de sempre 
no sector do Ambiente em Man-
gualde, uma das prioridades da 
autarquia para resolver pro-
blemas que existem há décadas 
neste concelho", sublinha João 
Azevedo, presidente da Câmara 
dc Mangualde. 

João Azevedo reforça que a 
autarquia garante assim um 
pacote financeiro de 8 milhões 
de euros para resolver proble-
mas ambientais em Mangualde. 
"resultado dc um grande tra-
balho de planeamento estraté-
gico só possível com a dedica-
ção de todos os. colaboradores 
do município". 
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MANGUALDE 

TERCEIRO MANDATO 
I )30 Azevedo (1)S) vai recan-
didatar-se nas autárquicas de 
outubro a um terceiro man-
dato na Càmara de Mangual-
de, onde chegou aos 33 anos. 
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MEIA CENTENA DE PESSOAS PARTICIPARAM EM 
AULA ABERTA DE HIDROGINÁSTICA 
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 Vangualde em 
Movimento', realizou-se no passado domingo, dia 12,  

entre as 10h30 e as 11h30, nas Piscinas Municipais 
de Mangualde. 
O projeto `Mangualde em Movimento' é promovido 
pela autarquia e tem como objetivo incentivar o 
desporto. 
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APRESENTAÇÃO DO 
CANDIDATO DO PS À 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
~GUALDE, MESQUrrELA 
E CUNHA ALTA 
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: Bernardino 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 
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Renastimento-7.A90  NGUALDE 
• 

SERAFIM TAVARES 
CANDIDATO DO 
PSD A PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE 
MANGUALDE 

V P. 09 

IV FEIRA DE MARÇO EM CHÃS DE TAVARES 

TEVE LUGAR MAIS UMA EDIÇÃO DO CERTAME QUE DE 
ANO PARA ANO TEM VINDO A ATRAIR CENTENAS DE 
VISITANTES AO MONTE DE NOSSA SENHORA DO 
BOM SUCESSO 

VIA 

SACRA 
MAIS UMA VEZ 
FOI ENCENADA 
PELOS ALUNOS 
DA CATEQUESE, A 
PAIXÃO DE CRISTO 
NO MONTE DE 
NOSSA SENHORA 
DO CASTELO 

EVENTO ATRAI 
CENTENAS DE 
PESSOAS 

P. 08 

MARCO 
ALMEIDA 
CANDIDATO DO 
PS À UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE 
MANGUALDE 
MESQUITELA E 
CUNHA ALTA 

." P. 07 

  

"P. 02 

ANA FERREIRA CAMPEÃ NACIONAL DE 
SUPINO E NO PESO MORTO 

OS MUITOS COMPADRES 

TOMOU POSSE A NOVA DIREÇÃO 

 

JOVEM MANGUALDENSE SAGROU-SE CAMPEÃ NACIONAL NA 
SUA CATEGORIA NO PASSADO DIA 11 DE MARÇO 

P. 07 

  

V P.03 

     

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. Guerra, INSTITUTO CLINICO 
n°27  DEOFTALMOLOGIA 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDA 
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  

comércio de 
móveis, Ida 
www.movifornos.pt  

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Emoli: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

Rua da 
Saudade, 

n°7 
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CERCA DE MEIA 
CENTENA DE PESSOAS 
DERAM A VOLTA AO 
CONCELHO A NADAR 
OS PARTICIPANTES, COM IDADES 
COMPREENDIDAS ENTRE OS 6 E OS 74 ANOS, 
DEMORARAM CERCA DE 3 HORAS A 
COMPLETAR O PERCURSO 
No passado 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. 
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SERAFIM TAVARES 
CANDIDATO DO PSD 
A PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE MANGUALDE 
Caros Mangualdenses, Senhoras e Senhores, 

Muitos de vocês, e em particular quem me conhece, 

já esperavam que eu um dia viesse a dar mais de 

mim, em prol de Mangualde e dos Mangualdenses. 

Comunico agora, por este meio, que chegou esse 

momento. Desta volta, não será só como empresário, 

para clientes desta cidade e concelho, mas também 

para o público em geral. Por forma a dar um maior 

contributo de mim, e assim investir mais no bem 

comum, anuncio que serei candidato à Presidência da 

Assembleia da Câmara Municipal de Mangualde. Não 

tomo esta decisão de ânimo leve, mas faço-o em plena 

consciência de que posso trabalhar mais e melhor 

para o colectivo dos mangualdenses e porque há 

de&//de liberdade em Mangualde, vou trabalhar para 

que em Mangualde não se morra sem se ver a cor de 

urna nova liberdade. Pessoalmente, encaro-o como o 

próximo passo lógico no meu desenvolvimento pessoal 

enquanto concidadão. Como Vice-Presidente anuncio 

o Sr. Major Ferrinho da Fonseca, homem integro e de 

principios definidos, que também abraça este projeto. 

Não sendo originário de Mangualde, vivi nesta terra a 

maior parte da minha vida. E a melhor parte também. 

Nasci no Avelai, com pais humildes e trabalhadores, 

onde a subsistência era a agricultura. Em 1980, 

ingressei no serviço militar obrigatório. Findo este, 

concorri e entrei para a Guarda Fiscal, depois de ter 

passado no curso técnico de fiscal aduaneiro. Passei 

por vários pontos do País e cheguei a Mangualde em 

1987, ao posto de serviço franco aduaneiro afeto à 

Citroên. Na manga, trazia anos de estudo e um louvor 

dado na quinta companhia de Aveiro, já com aprovação 

para um curso de cabos da Guarda Fiscal. 

Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica  

Europeia em 1986, as fronteiras foram extintas pouco 

depois, em 1993, e com elas, também a Guarda Fiscal. 

Ingressei na Guarda Nacional Republicana, mas a 

minha formação de técnico não se enquadrava com as 

funções da G N R, pelo que pedi a reforma antecipada 

com todos os direitos que me foram concedidos. É 

bom, acordar e ouvir os beirados pingar. 

Já então dedicado à transformação de mármore e 

rochas ornamentais na garagem da minha moradia, 

no bairro da Imaculada Conceição desta cidade, 

decidi rapidamente escalar o negócio e construir 

um pavilhão na Zona Industrial do Salgueiro, onde 

ainda hoje se encontra. Mais tarde, cimentamos 

outros pavilhões vizinhos, para fazer face à procura 

crescente, e adquirimos maquinaria topo de gama. Vim 

assim, desde cedo, a desenvolver a empresa Granitos 

Pimentel e Tavares Lda, com um investimento que 

ultrapassa os sete mil milhões de euros, uma presença 

incontornável na prestação de serviços local cujo 

trabalho recentemente culminou no desenho do DS 

boca de sapo, uma construção toda em pedra com 

peças amovíveis comparavéis às da construção de 

um carro real. Encontra-se na rotunda vizinha à PSA 

Peugeot Citroên e encarna um projeto pioneiro no 

mundo inteiro, único na sua construção e no sector em 

que operamos. 

Em junho de 2012, aceitei o desafio de presidir ao 

Jornal Renascimento, que conta com noventa anos de 

existência. Trata-se agora de um jornal rejuvenescido, 

que se continua a reinventar enquanto marca 

histórica, na paisagem informativa de Mangualde. 

Com  muita estima, encaminha-se em direcção ao 

primeiro centenário, sob a minha presidência, espero 

eu. Mais recentemente, adquiri 50% da mais antiga e 

conceituada empresa de Mangualde no ramo funerário, 

a Ferraz e Alfredo Lda. 

Tratam-se de três empresas que operam em sectores 

bastante distintos, mas cuja actividade tem vindo a 

contribuir para o desenvolvimento local. Com  elas, vim 

a construir uma vida de trabalho de que me orgulho, 

juntamente com a minha família. Nos últimos 30 anos, 

tenho sido um empresário ávido, que sempre procurou 

novas formas de estar ao serviço da população. 

Ao longo destes anos, fui um espectador atento da 

política local e, enquanto empresário, acabei por 

experienciar e/ou conhecer em primeira mão muitas 

das políticas que foram sendo praticadas. Na esfera da 

política local, apercebi-me então de muitas injustiças, 

intervenções limitadas e situações que passaram 

ignoradas em prejuízo sempre do cidadão. 

Por forma a incentivar a melhoria e desenvolvimento 

local, pretendo ser um Presidente de Assembleia 

Municipal interventivo e manter um foco atento 

nas necessidades de todos os Mangualdenses. É o 

meu objectivo abordar todas as questões e pessoas 

com a mesma postura e atenção, seja uma pessoa 

influente ou necessitada, um aldeão ou um citadino, 

independentemente de raças, idades, estatutos ou 

gravidade das questões colocadas. A minha postura 

tem comprovado que sou capaz de dar este contributo. 

Ciente de que não sou um político de carreira, nem 

o serei, encaro-o como um atributo e uma vantagem. 

Não tendo estado presente na escola que fez outros 

políticos, também não cheguei a aprender com eles  

os hábitos diplomáticos de dizer uma coisa e fazer 

diferente. Pelo contrário, sou uni homem de construção 

e de palavra, que constrói quando o diz. 

Ao contrário do que se tem verificado nos 

últimos anos, o Presidente da Assembleia 

Municipal não deve ser da mesma cor política 

do Presidente de Câmara. Se queremos que estes 

órgãos funcionem com a devida isenção, e a ação 

interventiva da Câmara seja assegurada em todos os 

campos de ação necessários, é importante manter a 

separação partidária entre estes orgãos de debate 

político. É importante garantir de que a política local 

fomenta um debate democrático, diferentes crivos são 

aplicados e diferentes opiniões são discutidas. Se os 

Mangualdenses apostarem em mim para Presidente da 

Assembleia Municipal de Mangualde, o que eu espero, 

lhes garanto que os dois milhões que este executivo já 

leva pagos em avenças, aprovados pela Presidente da 

Assembleia por ser da mesma cor política, vão acabar, 

comigo, assim que chegue a proposta à Assembleia 

Municipal, é chumbada, porque esta despesa é só 

uma forma de comprar vontades e assim se pode 

investir mais dois milhões em todo o concelho, 

outros assuntos trarei também ao conhecimento dos 

Mangualdenses para o bem da sociedade e em defesa 

da transparência. 

Este executivo nunca teve arte nem engenho para 

lidar com a divida herdada desde o tempo do Dr. Mário 

Videira Lopes. Já o executivo do Dr. Soares Marques 

passou pela mesma dificuldade, e nunca fez campanha 

com a divida. Este Presidente de Câmara sabia da 

existência da divida e quis ser Presidente de Câmara, 

por isso, não tem agora o direito de se desculpar com 

a mesma. Em vez de passar o tempo a olhar para a 

sua querida Lisboa que olhe mais para Mangualde 

e para os mangualdenses. Há uns anos atrás, disse 

um ex Primeiro Ministro, que só se aceitava falar na 

divida dois anos. Este executivo já vai em oito e não 

fala dos mil e quinhentos empregos que prometeu 

aos mangualdenses e não passou de promessa, como 

tantas outras que não foram cumpridas.. 

Não é fácil assumir esta responsabilidade em tempos 

de turbulência, mas é no tempo de dificuldades e 

adversidades que nos desafiamos a superá-las e 

seguir em frente. Enquanto candidato à Presidência 

da Assembleia da Câmara Municipal de Mangualde, 

encontro-me ciente das responsabilidades que vou 

envergar neste desafio e entendi que não devo deixar 

de ouvir os apelos que me chegaram e fizeram eco. 

Até à data, já deixei marca na actividade empresarial 

local e gostaria agora de deixar também um contributo 

local como bom cidadão e exercer a responsabilidade 

de Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, 

se assim os Mangualdenses me confiarem com este 

alto cargo de serviço público. Prometo que não vou 

desiludir ninguém. A minha vida foi sempre feita em 

prol desta cidade e deste concelho. É mais uma missão 

que levo a cabo, ao serviço das pessoas e para as 

pessoas. 

Dê-me a sua confiança, dos seus familiares e peça 

também a confiança do seu amigo. 

Uni abraço amigo, 

Serafim Tavares 
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SERAFIM TAVARES 
CANDIDATO DO 
PSD A PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE 
MANGUALDE 

V P. 09 

IV FEIRA DE MARÇO EM CHÃS DE TAVARES 

TEVE LUGAR MAIS UMA EDIÇÃO DO CERTAME QUE DE 
ANO PARA ANO TEM VINDO A ATRAIR CENTENAS DE 
VISITANTES AO MONTE DE NOSSA SENHORA DO 
BOM SUCESSO 

VIA 

SACRA 
MAIS UMA VEZ 
FOI ENCENADA 
PELOS ALUNOS 
DA CATEQUESE, A 
PAIXÃO DE CRISTO 
NO MONTE DE 
NOSSA SENHORA 
DO CASTELO 

EVENTO ATRAI 
CENTENAS DE 
PESSOAS 

P. 08 

MARCO 
ALMEIDA 
CANDIDATO DO 
PS À UNIÃO DE 
FREGUESIAS DE 
MANGUALDE 
MESQUITELA E 
CUNHA ALTA 

." P. 07 

  

"P. 02 

ANA FERREIRA CAMPEÃ NACIONAL DE 
SUPINO E NO PESO MORTO 

OS MUITOS COMPADRES 

TOMOU POSSE A NOVA DIREÇÃO 

 

JOVEM MANGUALDENSE SAGROU-SE CAMPEÃ NACIONAL NA 
SUA CATEGORIA NO PASSADO DIA 11 DE MARÇO 

P. 07 

  

V P.03 

     

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. Guerra, INSTITUTO CLINICO 
n°27  DEOFTALMOLOGIA 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LDA 
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  

comércio de 
móveis, Ida 
www.movifornos.pt  

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Emoli: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

Rua da 
Saudade, 

n°7 
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TRÊS CENTENAS DE CRIANÇAS ASSISTIRAM À PEÇA 
`O COELHINHO QUE NÃO ERA DA PÁSCOA' 

Alexandre Alves recebeu, nos dias 30 e 31 de março, 
cerca de três centenas de crianças das escolas das 
aldeias do concelho, do 1° ciclo e pré-escolar para 
assistirem ao conto dramatizado 'O Coelhinho que não 
era da Páscoa'. O conto é da autoria de Ruth Rocha, 
com ilustração de Elisabeth Teixeira, e estes momentos 
decorreram no âmbito do projeto "Livros sobre Rodas" 
e da Semana da Leitura O texto foi adaptado pela  

equipa da Biblioteca Municipal de Mangualde, que 
deu vida às personagens e o preparou com efeitos 
sonoros e visuais, permitindo muitos sorrisos aos mais 
pequenos. 

PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO 
DAS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR 
E DO 1° CICLO DO CONCELHO 
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto 
de promoção da leitura dirigido às crianças do pré-
escolar e do 1° Ciclo do concelho. É desenvolvido pela 
equipa da Biblioteca Municipal desde alguns anos a 
esta parte e, carateriza-se pela itinerância de contos e 
livros pelo concelho e pela visita programada de todas 
as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para 
iniciarem a sua formação de leitores e utilizadores 
destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e 
da leitura, no âmbito de uma perspetiva lúdica, junto 
de todas as crianças, contribuindo assim para o seu 
crescimento enquanto leitores e cidadãos com níveis 
satisfatórios de literacia O projeto é anual, sempre 
renovado e acompanha o ciclo de cada ano letivo. 

CONTO DRAMATIZADO DA 
AUTORIA DE RUTH ROCHA, COM 
ILUSTRAÇÃO DE ELISABETH 
TEIXEIRA 
Mangualde continua a aproximar as crianças ao mundo 
imaginário da literatura. A Biblioteca Municipal Dr. 
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MANGUALDE ATRAIU INVESTIMENTO E POTENCIOU 
PARCERIAS 
Nos dias 24 e 25 de março, o município de Mangual-
de deu a conhecer aos potenciais investidores as 
mais-valias do concelho na Feira de Empreendedoris-
mo e Franchising de Lisboa. Representada pelo Cl-
DEM (Centro de Inovação e Dinamização Empresarial 
de Mangualde), a autarquia deu a conhecer os recur-
sos 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 empreen-
dedorismo, 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, ges-
tão de projetos e organização de eventos, o CIDEM 
tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento 
de Mangualde, apoiar a atividade económica, promo-
ver 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 pres-
tação de serviços a empresas e empreendedores, 
mobilizar energias entre agentes económicos, dispo-
nibilizar 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 con-
tactos 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 aplica-
bilidade e interesse para o território, disponível aos 
interessados em desenvolver ou partilhar projetos de 
investimento), acompanhamento de projetos (equipa 
multidisciplinar para elaboração, assessoria e mo-
nitorização de programa de incubação de projetos, 
nas áreas Jurídica, Gestão/Financiamento, Produto/ 
Processo, Mercado/Marketing), soluções de financia-
mento (promoção do investimento produtivo através 
de instituições financiadoras parceiras, da gestão de 
Vales Incubação (acreditação IAPM El) 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 empreende-
dores), contactos institucionais (desenvolvimento de 
redes de contactos e de relações de cooperação com 
instituições públicas e privadas, no domínio dos licen-
ciamentos, patentes, estudos e ensaios, tecnologias 
e processos) e Comité Consultivo (existência de um 
Comité/Conselho Consultivo formado por empresá-
rios, gestores, professores e entidades para apoiar o 
CIDEM na definição das estratégias, plano de ativida-
des e balanço final). 
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AUTARQUIA MANGUALDENSE LANÇA O DESAFIO: 
TORNE A INFÂNCIA FELIZ 
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 urna 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 corno 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 
CONSTRUÇAO DE LAÇO AZUL HUMANO 
Assim, no dia 4 de abril vai realizar-se urna caminhada 
solidária seguida da construção de um Laço Azul 
Humano. O ponto de encontro para a caminhada é 
no arruamento do Estádio Municipal, às 1 1 h00. A 
construção do Laço Humano irá decorrer no Largo Dr. 
Couto às 1 2h00. 
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. 
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DIA MUNDIAL DA 
ARVORE E DA FLORESTA 
MANGUALDE CELEBROU 
DIA DA ÁRVORE 
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 G N R, 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 impor-
tância da preservação e promoção da floresta, a Esco-
la Gomes Eanes de Azurara recebeu várias palestras 
no âmbito da celebração da efeméride. Dias 28 e 29 
de março, entre as 10h30 às 12h00, os alunos do 6° 
ano assistiram a uma palestra organizada pelo Gabi-
nete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Man-
gualde e os Bombeiros Voluntários de Mangualde. Já 
nos dias 27, 30 e 31 de março, entre as 14h00 as 
16h00 os alunos do 3.° e 4.° anos puderam assistir a 
uma palestra organizada pelo Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente da G N R. 
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IV EDIÇAO DA FEIRA DE MARÇO EM CHAS DE TAVARES 
GASTRONOMIA, MÚSICA E CONCURSOS de todos, salientando o trabalho que Alexandre 
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FIZERAM PARTE DO PROGRAMA 
No passado fim de semana, 25 e 26 de março, o 
Monte da Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Chãs 
de Tavares, foi palco da 4a edição da Feira de Março. 
Gastronomia, música, concurso de Ovinos e concurso 
do Vinho do Produtor fizeram parte do programa. 
No sábado, 25 de março, realizou-se a 2a  edição da 
mostra gastronómica que encheu a tenda montada no 
espaço por completo, demonstrando assim a grande 
adesão ao evento. Neste dia houve ainda lugar à 
animação musical promovida por Rancho Folclórico, 
Banda Filarmónica e Tuna. 
No domingo, o dia começou com o concurso de 
Ovinos, seguindo-se a celebração eucarística na 
Capela de Na  Sra  do Bom Sucesso, presidida pelo 
Rev° Pe. Monge. 
Após a eucaristia, as barracas de comes e bebes, 
encheram por completo, demonstrando assim, a 
vontade dos muitos visitantes do certame degustarem 
as tradicionais febras no monte de Bom Sucesso. 
Da parte da tarde, realizou-se o concurso do Vinho do 
Produtor e teve lugar a atuação da artista Rosinha. 
A anteceder este momento usaram da palavra o 
Presidente da União de Freguesias de Tavares 
Alexandre Constantino, que mostrou a sua satisfação 
e agradecimento a todos quantos estiveram presentes 
no certame, demonstrando com agrado que de 
ano para ano, o evento tem vindo a melhorar e a 
trazer cada vez mais gente à freguesia de Tavares. 
Seguidamente João Azevedo, Presidente da Câmara 
de Mangualde, agradeceu também a presença  

Constantino tem vindo a desenvolver na freguesia 
projetando-a cada vez mais como espaço ativo do 
concelho. Salientou também, uma vez que estava 
exposto naquele espaço onde podia ser observado, 
o projeto de reabilitação do Monte de Bom Sucesso, 
projetando-o para a candidatura a património nacional. 
Após as intervenções teve lugar a entrega de prémios 
do 4° Concurso de Ovinos Serra da Estrela, com os 
seguintes premiados: 
Ovelhas brancas 
1° Fernando Figueiredo Gomes; 2° José Fernando 
Amaral Pereira; 3° João Manuel Soares Oliveira; 4° 
Rui Manuel Ramos Constantino 
Carneiros 
1° Rui Manuel Ramos Constantino; 2° João Manuel 
Soares Oliveira; 3° Armando Cabral Santos Oliveira; 4° 
José Fernando Amaral Pereira 
Malatas 
1° Armando Cabral Santos Oliveira; 2° João Manuel 
Soares Oliveira; 3° Rui Manuel Ramos Constantino 
Pretas/Serrobecas 
1° Fernando Figueiredo Gomes; 2° Rui Manuel Ramos 
Constantino; 3° João Manuel Soares Oliveira; 4° 
Armando Cabral Santos Oliveira 

Melhor Rebanho Enfeitado 
1° Armando Cabral Santos Oliveira; 2° João Manuel 
Soares Oliveira; 3° Rui Soeiro; 4° Rui Manuel Ramos 
Constantino 
Melhor Pega 
1° Armando Cabral Santos Oliveira; 2° Rui Manuel 
Ramos Constantino; 3° Rui Soeiro 
No Concurso de Vinho do Produtor, o vencedor foi 
Artur Ramos. 
A Feira de Março é organizada pela União de 
Freguesias de Tavares, com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde e a iniciativa teve ainda como 
parceiros a queijaria Vale da Estrela e a Best4. 
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IV FEIRA DE MARÇO EM CHÃS DE TAVARES 

TEVE LUGAR MAIS UMA EDIÇÃO DO CERTAME QUE DE 
ANO PARA ANO TEM VINDO A ATRAIR CENTENAS DE 
VISITANTES AO MONTE DE NOSSA SENHORA DO 
BOM SUCESSO 

V P. 02 
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MANGUALDE LUTA 
PELA INCLUSÃO 
DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
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 proto-
colo 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 man-
gualdense, João Azevedo, e da Presidente da Asso-
ciação Pais em Rede, Luisa Beltrão. 
O Núcleo de Mangualde será o 15° 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 divul-
gação/promoção e do apoio técnico, nomeadamente, 
através dos Serviços de Ação Social. Em conformida-
de com a Convenção da ONU, ratificada pelo Estado 
Português em 2008, o novo modelo de inclusão social 
relativo às pessoas com deficiência implica o envolvi-
mento ativo das forças vivas das comunidades, com 
especial incidência para as autarquias, cuja proximida-
de 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" (ONG PD) 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 funcio-
nar com base na Direção Nacional e a descentralizar-
se em diferentes núcleos. 
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MANGUALDE LUTA 
PELA INCLUSÃO 
DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 
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 proto-
colo 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 man-
gualdense, João Azevedo, e da Presidente da Asso-
ciação Pais em Rede, Luisa Beltrão. 
O Núcleo de Mangualde será o 15° da associação e 
estará em funcionamento numa uma sala clo 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 divul-
gação/promoção e do apoio técnico, nomeadamente, 
através dos Serviços de Ação Social. Em conformida-
de com a Convenção da ONU, ratificada pelo Estado 
Português em 2008, o novo modelo de inclusão social 
relativo às pessoas com deficiência implica o envolvi-
mento ativo das forças vivas das comunidades, com 
especial incidência para as autarquias, cuja proximida-
de 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" (ONG PD) 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 funcio-
nar com base na Direção Nacional e a descentralizar-
se em diferentes núcleos. 
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DIA MUNDIAL 
DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR 
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. 
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MELHORIA DA REDE 
VIÁRIA NA UNIÃO 
DE FREGUESIAS 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.» 
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-04-2017

Meio: Rua Direita Online Autores: Manuel Azevedo

URL:http://www.ruadireita.pt/largo-do-pelourinho/mangualde-ultima-hora-17736.html

 
Após concluídas com sucesso as negociações para a constituição da coligação local PSD/CDS com vista
às eleições autárquicas de 1 de outubro próximo, resolveram os seus responsáveis encomendar uma
sondagem à empresa norte-americana Gallup, no sentido de sopesar a mais valia do CDS na
coligação, tendo em conta os resultados da consulta anteriormente feita pelo PSD, que foram
catastróficos para os sociais democratas.
 
Coruja amiga, que é a minha fonte na coligação, confidenciou-me que os resultados da Gallup fizeram
arregalar de espanto os olhos da direita mangualdense, que nem queria acreditar no potencial eleitoral
que o CDS trouxe à coligação, invertendo por completo a tendência verificada na pesquisa anterior. O
PS de João Azevedo, que se tinha aproximado dos 70%, ficaria agora abaixo dos 30%, enquanto a
coligação ultrapassa os 65%, contra os pouco mais de 25% do PSD na anterior sondagem.
 
O quartel-general do PS/Mangualde, que também teve acesso a estes dados, esteve reunido durante a
noite e madrugada para tomar medidas que contrariem o descalabro eleitoral que se anuncia.
 
Antes da reunião, João Azevedo terá declarado que, aconteça o que acontecer, jamais roubará e
levará para sua casa caixotes de documentos da Câmara Municipal para impedir que os seus amigos
deixem de pagar coimas, contra-ordenações e dívidas ao município.
 
Aguardam-se desenvolvimentos desta notícia durante o dia de hoje.
 
Manuel Azevedo
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CIDEM NO MEET-UP DA REDE NACIONAL DE INCUBADORAS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-04-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7d92bd63

 
Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde tomou conhecimento das mais recentes
novidades do setor
 
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.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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MANGUALDE O socialista
João Azevedo vai recandida-
tar-se nas próximas eleições
autárquicas a um terceiro
mandato na Câmara Munici-
pal de Mangualde, com a in-
tenção 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 objectivo.

Se for eleito para o seu ter-
ceiro mandato, que terá de ser
o último, João Azevedo pre-
tende dar prioridade a projec-
tos “ligados à regeneração ur-

bana, à qualificação ambiental
e à pequena/grande revolução
no que toca à nova emprega-
bilidade no concelho”.

“O sector empresarial é fun-

damental. Mas, em todos esses
sectores, vamos para a fase da
excelência”, frisou.

“Resolvida que está a ques-
tão da doença financeira, com
a nossa força, iremos colocar
Mangualde, com toda a cer-
teza, no patamar da excelên-
cia”, acrescentou.

Nas eleições autárquicas de
2009, com apenas 33 anos,
João Azevedo destronou o so-
cial-democrata Soares Mar-
ques, que procurava um
quarto mandato, vencendo-o
com maioria absoluta.

Em 2013, o PS conquistou
cinco mandatos e a coligação
PSD/CDS dois. |

João Azevedo foi eleito pela
primeira vez em 2009

João Azevedo recandidata-se 
a terceiro mandato
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 3 DE ABRIL DE 2017 SEGUNDA-FEIRA | 0,65 EUROS

Marcelo distingue Aristides Sousa Mendes
com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade
Hoje em Carregal do Sal | P7

Maioria dos fogos florestais
é provocada por negligência Viseu | P3

Indivíduo de 21 anos, residente em Viseu, foi detido pela PSP. Também é suspeito do crime de lenocínio  Página 3

Académico empata
e Tondela perde

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

DETIDO POR SUSPEITA DE
PORNOGRAFIA DE MENORES

Viseenses conseguiram empate “nos descontos” e os tondelenses foram derrotados em casa   Páginas 12 e 13

Lusitano não vai
além do empate
frente à Oliveirense
Futebol | P14

Linha do Norte 
cortada após
descarrilamento 
de vagões
Coimbra | P9

Agrupamento 102
comemorou
60.º aniversário
Viseu | P2

João Azevedo
recandidata-se
ao terceiro mandato
Mangualde | P8

Concurso de 
ideias de negócio
recebe 79 projectos
Viseu Dão Lafões | P8
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João Azevedo recandidata-se  a terceiro mandato
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/17529

 
O socialista João Azevedo vai recandidatar-se nas próximas eleições autárquicas a um terceiro
mandato na Câmara Municipal de Mangualde, com a intenção de colocar o concelho num "patamar de
excelência".
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde lança desafio: Torne a infância feliz
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Mangualde lança desafio: Torne a infância feliz
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Abril de 2017
 
49 Views
 
Abril é o mês da prevenção dos maus-tratos na infância
 
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.
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ACEITA O DESAFIO? UMA IDEIA PARA CADA DIA!
 
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)
 
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)
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30 de abril | Faça um picnic com o seu filho(a)
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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Dez grandes investimentos decorrem em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-04-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ff01323b

 
Começaram as obras para pavimentação da estrada entre o cruzamento de Cubos e Bogalhais, na
União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. Esta empreitada está inserida no
conjunto de investimentos que se estão a suceder que fazem parte do Plano de Investimentos do
Município. No valor de 7 milhões de euros, estas intervenções assegurarão, na sua maioria, uma
melhoria/requalificação da rede viária municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede
de infraestruturas.
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O CRUZAMENTO DE CUBOS E BOGALHAIS
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  as obras de beneficiação do
pavimento da estrada em quase 2km, vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento
significativo de conforto e segurança para as pessoas que diariamente transitam nesta estrada,
melhorando também a rede viária da zona urbana da cidade.
 
O autarca sublinha ainda que  o Plano de Investimentos segue em linha com a estratégia que tinha
sido definida. Saímos do ajustamento financeiro no final de 2016 e conseguimos dar o salto qualitativo
e de excelência para o investimento público. Um investimento sem paralelo na história do município e
que durante 2017 não ficará por aqui. Há já um conjunto de intervenções na fase final de contratação
pública e que passarão rapidamente para o terreno.
 
UMA DEZENA DE GRANDES INTERVENÇÕES EM MARCHA NO CONCELHO DE MANGUALDE
 
São já uma dezena de grandes intervenções em marcha no concelho de Mangualde. As intervenções a
decorrer na sua maioria visam a melhoria da rede viária do concelho, mas há também intervenções
para melhorar infraestruturas, zonas industriais e regeneração urbana.
 
3 de Abril de 2017
 
Redacção
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Mangualde - Intervenções na rede viária concelhia
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Plano de Investimentos do Município em marcha
 
UMA DEZENA DE GRANDES INTERVENÇÕES EM MARCHA NO CONCELHO DE MANGUALDE
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O CRUZAMENTO DE CUBOS E BOGALHAIS
 
Começaram as obras para pavimentação da estrada entre o cruzamento de Cubos e Bogalhais, na
União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. Esta empreitada está inserida no
conjunto de investimentos que se estão a suceder que fazem parte do Plano de Investimentos do
Município. No valor de 7 milhões de euros, estas intervenções assegurarão, na sua maioria, uma
melhoria/requalificação da rede viária municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede
de infraestruturas.
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O CRUZAMENTO DE CUBOS E BOGALHAIS
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  as obras de beneficiação do
pavimento da estrada em quase 2km, vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento
significativo de conforto e segurança para as pessoas que diariamente transitam nesta estrada,
melhorando também a rede viária da zona urbana da cidade.
 
O autarca sublinha ainda que  o Plano de Investimentos segue em linha com a estratégia que tinha
sido definida. Saímos do ajustamento financeiro no final de 2016 e conseguimos dar o salto qualitativo
e de excelência para o investimento público. Um investimento sem paralelo na história do município e
que durante 2017 não ficará por aqui. Há já um conjunto de intervenções na fase final de contratação
pública e que passarão rapidamente para o terreno.
 
UMA DEZENA DE GRANDES INTERVENÇÕES EM MARCHA NO CONCELHO DE MANGUALDE
 
São já uma dezena de grandes intervenções em marcha no concelho de Mangualde. As intervenções a
decorrer na sua maioria visam a melhoria da rede viária do concelho, mas há também intervenções
para melhorar infraestruturas, zonas industriais e regeneração urbana.
 
Sofia Monteiro |
 
Rua Direita
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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 abril o destaque vai para a Fonte de Ricardina.
 
Fonte de Ricardina
 
Camilo Castelo Branco eternizou a velha e esquecida fonte das imediações da Igreja de São Pedro, na
Abadia de Espinho. Adquiriu, inclusive, denominação própria: Fonte de Ricardina. De acordo com a
novela, aquela fonte foi cenário de fundo dos amores infelizes de Ricardina Pimentel e de Bernardo
Moniz. A feroz oposição do orgulhoso abade de Espinho, Leonardo Botelho de Queiroz, miguelista
ferrenho e homem vingativo, pai de Ricardina, contrariou a paixão de sua filha e de Bernardo, o jovem
estudante de leis, liberal convicto e filho do humilde Silvestre da Fonte, residente da povoação vizinha
de Espinho.
 
A existência ficcional dos personagens e da narrativa ganha vida na presença dos sítios referidos e
descritos na novela: a casa de Silvestre da Fonte, de aparelho granítico seco e de janelas manuelinas,
a Igreja da Abadia de São Pedro, a Residência Paroquial, e a fonte, escondida no passal. Junto à
estrada para o Outeiro observamos ainda uma outra fonte, de traça joanina e que, erroneamente,
muitos supõem ser a de Ricardina. Também, naquela época, era abade de Espinho Caetano de Brito e
Faro, de Lobelhe.
 
António Tavares
 
Gestão e Programação do Património Cultural da Câmara Municipal de Mangualde
 
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
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. No mês de março o destaque foi para a Casa dos Condes de Mangualde.
 
Sofia Monteiro
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O Município de Mangualde anunciou que já começaram as obras para pavimentação da estrada entre o
cruzamento de Cubos e Bogalhais, na União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
As obras, avaliada no valor de 7 milhões de euros, estão inseridas no conjunto de investimentos que
fazem parte do Plano de Investimentos do Município.
Segundo João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde "as obras de beneficiação do
pavimento da estrada em quase dois kilómetros, vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento
significativo de conforto e segurança para as pessoas que diariamente transitam nesta estrada".
Número de edição: 600
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O presidente da Câmara Municipal de Viseu classificou ontem de "arruaceiros", dois elementos do
público na Assembleia Municipal. As críticas foram feitas quando Almeida Henriques respondia aos
deputados, no período de antes da ordem do dia, e depois de alguns comentários feitos por parte de
dois cidadãos ligados ao PCP.
 
Almeida Henriques criticou ainda os presidentes da Câmara de Vila Nova de Paiva e de Mangualde,
que são simultaneamente os presidentes da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e do
Conselho Regional do Centro, por defenderem a opção do governo em requalificar o IP3.
 
Relativamente às opções para a ferrovia, a requalificação da linha da Beira Alta, a pensar nas
mercadorias, é claramente um erro. Na sua opinião, a solução passa antes por "criar o novo corredor
ferroviário, em que Viseu tenha uma paragem, não aceitando que Mangualde passe a ser Viseu B".
 
4 Abril, 2017
 
José Silva
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Município alerta para 
prevenção de maus-tratos
MANGUALDE De forma a
consciencializar a comunidade
para a importância da preven-
ção dos maus-tratos na infân-
cia, a Câmara Municipal de
Mangualde associa-se, mais
uma vez, à Campanha Nacio-
nal do Mês da Prevenção dos
Maus-Tratos à Infância. 

Assim, realiza-se amanhã
uma caminhada solidária se-
guida da construção de um
Laço Azul humano (símbolo
da campanha). O ponto de en-
contro é no arruamento do Es-
tádio Municipal, às 11h00. A
construção do laço humano
irá decorrer no Largo Doutor
Couto, às 12h00.

Durante todo o mês, os alu-
nos do Agrupamento de Esco-
las de Mangualde vão visuali-
zar filmes alusivos ao tema, fo-
mentando mais uma vez a sua
reflexão e diálogo.

A iniciativa, promovida pela
Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco de
Mangualde, conta ainda com

o apoio do Agrupamento de
Escolas de Mangualde e de-
corre durante este mês. 

Promovendo um envolvi-
mento intergeracional, tam-
bém os seniores do concelho
de Mangualde, com a supervi-
são das da Associação de Soli-
dariedade Social de Contenças
de Baixo, Centro Paroquial de
Alcafache, Centro Paroquial da
Cunha-Baixa, Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Ve-
lha e Centro Social e Paroquial
de Fornos Maceira Dão, uni-
ram esforços para em conjunto
preparar centenas de laços
para a campanha do Laço Azul.

No âmbito desta iniciativa, o
município de Mangualde deixa
um desafio aos pais para que
todos os dias do mês falem
com os filhos sobre algo im-
portante. 'Converse com o seu
filho sobre como correu o dia'
é a sugestão para hoje. Para
amanhã, a sugestão prende-se
com uma conversa sobre os
perigos da Internet. |
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Imensas crianças assistiram ao conto em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
4 de Abril de 2017
 
27 Views
 
Mangualde continua a aproximar as crianças ao mundo imaginário da literatura. A Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves recebeu, nos dias 30 e 31 de março, cerca de três centenas de crianças das
escolas das aldeias do concelho, do 1º ciclo e pré-escolar para assistirem ao conto dramatizado 'O
Coelhinho que não era da Páscoa'. O conto é da autoria de Ruth Rocha, com ilustração de Elisabeth
Teixeira, e estes momentos decorreram no âmbito do projeto "Livros sobre Rodas" e da Semana da
Leitura. O texto foi adaptado pela equipa da Biblioteca Municipal de Mangualde, que deu vida às
personagens e o preparou com efeitos sonoros e visuais, permitindo muitos sorrisos aos mais
pequenos.
 
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DAS CRIANÇAS
 
DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO CONCELHO
 
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto de promoção da leitura dirigido às crianças do
pré-escolar e do 1º Ciclo do concelho. É desenvolvido pela equipa da Biblioteca Municipal desde alguns
anos a esta parte e, carateriza-se pela itinerância de contos e livros pelo concelho e pela visita
programada de todas as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para iniciarem a sua formação de
leitores e utilizadores destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e da leitura, no âmbito de uma
perspetiva lúdica, junto de todas as crianças, contribuindo assim para o seu crescimento enquanto
leitores e cidadãos com níveis satisfatórios de literacia. O projeto é anual, sempre renovado e
acompanha o ciclo de cada ano letivo.
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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SERAFIM TAVARES CANDIDATO DO PSD A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE MANGUALDE
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Caros Mangualdenses, Senhoras e Senhores,
 
Muitos de vocês, e em particular quem me conhece, já esperavam que eu um dia viesse a dar mais de
mim, em prol de Mangualde e dos Mangualdenses. Comunico agora, por este meio, que chegou esse
momento. Desta volta, não será só como empresário, para clientes desta cidade e concelho, mas
também para o público em geral. Por forma a dar um maior contributo de mim, e assim investir mais
no bem comum, anuncio que serei candidato à Presidência da Assembleia da Câmara Municipal de
Mangualde. Não tomo esta decisão de ânimo leve, mas faço-o em plena consciência de que posso
trabalhar mais e melhor para o colectivo dos mangualdenses e porque há deficit de liberdade em
Mangualde, vou trabalhar para que em Mangualde não se morra sem se ver a cor de uma nova
liberdade. Pessoalmente, encaro-o como o próximo passo lógico no meu desenvolvimento pessoal
enquanto concidadão. Como Vice-Presidente anuncio o Sr. Major Ferrinho da Fonseca, homem integro
e de principios definidos, que também abraça este projeto.
 
Não sendo originário de Mangualde, vivi nesta terra a maior parte da minha vida. E a melhor parte
também. Nasci no Avelal, com pais humildes e trabalhadores, onde a subsistência era a agricultura.
Em 1980, ingressei no serviço militar obrigatório. Findo este, concorri e entrei para a Guarda Fiscal,
depois de ter passado no curso técnico de fiscal aduaneiro. Passei por vários pontos do País e cheguei
a Mangualde em 1987, ao posto de serviço franco aduaneiro afeto à Citroên. Na manga, trazia anos de
estudo e um louvor dado na quinta companhia de Aveiro, já com aprovação para um curso de cabos
da Guarda Fiscal.
 
Com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia em 1986, as fronteiras foram extintas
pouco depois, em 1993, e com elas, também a Guarda Fiscal. Ingressei na Guarda Nacional
Republicana, mas a minha formação de técnico não se enquadrava com as funções da GNR, pelo que
pedi a reforma antecipada com todos os direitos que me foram concedidos. É bom, acordar e ouvir os
beirados pingar.
 
Já então dedicado à transformação de mármore e rochas ornamentais na garagem da minha moradia,
no bairro da Imaculada Conceição desta cidade, decidi rapidamente escalar o negócio e construir um
pavilhão na Zona Industrial do Salgueiro, onde ainda hoje se encontra. Mais tarde, cimentamos outros
pavilhões vizinhos, para fazer face à procura crescente, e adquirimos maquinaria topo de gama. Vim
assim, desde cedo, a desenvolver a empresa Granitos Pimentel e Tavares Lda, com um investimento
que ultrapassa os sete mil milhões de euros, uma presença incontornável na prestação de serviços
local cujo trabalho recentemente culminou no desenho do DS boca de sapo, uma construção toda em
pedra com peças amovíveis comparavéis às da construção de um carro real. Encontra-se na rotunda
vizinha à PSA Peugeot Citroên e encarna um projeto pioneiro no mundo inteiro, único na sua
construção e no sector em que operamos.
 
Em junho de 2012, aceitei o desafio de presidir ao Jornal Renascimento, que conta com noventa anos
de existência. Trata-se agora de um jornal rejuvenescido, que se continua a reinventar enquanto
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marca histórica, na paisagem informativa de Mangualde. Com muita estima, encaminha-se em
direcção ao primeiro centenário, sob a minha presidência, espero eu. Mais recentemente, adquiri 50%
da mais antiga e conceituada empresa de Mangualde no ramo funerário, a Ferraz e Alfredo Lda.
 
Tratam-se de três empresas que operam em sectores bastante distintos, mas cuja actividade tem
vindo a contribuir para o desenvolvimento local. Com elas, vim a construir uma vida de trabalho de
que me orgulho, juntamente com a minha família. Nos últimos 30 anos, tenho sido um empresário
ávido, que sempre procurou novas formas de estar ao serviço da população.
 
Ao longo destes anos, fui um espectador atento da política local e, enquanto empresário, acabei por
experienciar e/ou conhecer em primeira mão muitas das políticas que foram sendo praticadas. Na
esfera da política local, apercebi-me então de muitas injustiças, intervenções limitadas e situações que
passaram ignoradas em prejuízo sempre do cidadão.
 
Por forma a incentivar a melhoria e desenvolvimento local, pretendo ser um Presidente de Assembleia
Municipal interventivo e manter um foco atento nas necessidades de todos os Mangualdenses. É o
meu objectivo abordar todas as questões e pessoas com a mesma postura e atenção, seja uma pessoa
influente ou necessitada, um aldeão ou um citadino, independentemente de raças, idades, estatutos
ou gravidade das questões colocadas. A minha postura tem comprovado que sou capaz de dar este
contributo. Ciente de que não sou um político de carreira, nem o serei, encaro-o como um atributo e
uma vantagem. Não tendo estado presente na escola que fez outros políticos, também não cheguei a
aprender com eles os hábitos diplomáticos de dizer uma coisa e fazer diferente. Pelo contrário, sou um
homem de construção e de palavra, que constrói quando o diz.
 
Ao contrário do que se tem verificado nos últimos anos, o Presidente da Assembleia Municipal não
deve ser da mesma cor política do Presidente de Câmara. Se queremos que estes órgãos funcionem
com a devida isenção, e a ação interventiva da Câmara seja assegurada em todos os campos de ação
necessários, é importante manter a separação partidária entre estes orgãos de debate político. É
importante garantir de que a política local fomenta um debate democrático, diferentes crivos são
aplicados e diferentes opiniões são discutidas. Se os Mangualdenses apostarem em mim para
Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, o que eu espero, lhes garanto que os dois milhões
que este executivo já leva pagos em avenças, aprovados pela Presidente da Assembleia por ser da
mesma cor política, vão acabar, comigo, assim que chegue a proposta à Assembleia Municipal, é
chumbada, porque esta despesa é só uma forma de comprar vontades e assim se pode investir mais
dois milhões em todo o concelho, outros assuntos trarei também ao conhecimento dos Mangualdenses
para o bem da sociedade e em defesa da transparência.
 
Este executivo nunca teve arte nem engenho para lidar com a divida herdada desde o tempo do Dr.
Mário Videira Lopes. Já o executivo do Dr. Soares Marques passou pela mesma dificuldade, e nunca
fez campanha com a divida. Este Presidente de Câmara sabia da existência da divida e quis ser
Presidente de Câmara, por isso, não tem agora o direito de se desculpar com a mesma. Em vez de
passar o tempo a olhar para a sua querida Lisboa que olhe mais para Mangualde e para os
mangualdenses. Há uns anos atrás, disse um ex Primeiro Ministro, que só se aceitava falar na divida
dois anos. Este executivo já vai em oito e não fala dos mil e quinhentos empregos que prometeu aos
mangualdenses e não passou de promessa, como tantas outras que não foram cumpridas..
 
Não é fácil assumir esta responsabilidade em tempos de turbulência, mas é no tempo de dificuldades e
adversidades que nos desafiamos a superá-las e seguir em frente. Enquanto candidato à Presidência
da Assembleia da Câmara Municipal de Mangualde, encontro-me ciente das responsabilidades que vou
envergar neste desafio e entendi que não devo deixar de ouvir os apelos que me chegaram e fizeram
eco. Até à data, já deixei marca na actividade empresarial local e gostaria agora de deixar também
um contributo local como bom cidadão e exercer a responsabilidade de Presidente da Assembleia
Municipal de Mangualde, se assim os Mangualdenses me confiarem com este alto cargo de serviço
público. Prometo que não vou desiludir ninguém. A minha vida foi sempre feita em prol desta cidade e
deste concelho. É mais uma missão que levo a cabo, ao serviço das pessoas e para as pessoas.
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Dê-me a sua confiança, dos seus familiares e peça também a confiança do seu amigo.
 
Um abraço amigo,
 
Serafim Tavares
 
4 de Abril de 2017
 
Rosto
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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.
 
4 de Abril de 2017
 
Rosto

Página 38



A39

  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 3,93 x 24,93 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68943474 05-04-2017

Dar Mais
Tempo à Vida 
em Mangualde

111 O Núcleo Regional 
do Centro da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro 
(LPCC) promove a partir 
de 7 de abril, em Man-
gualde, o projeto Dar Mais 
Tempo à Vida. Objetivo 
é envolver a população 
do concelho durante três 
meses, em atividades de 
promoção da educação 
para a saúde e prevenção 
do cancro, assim como a 
divulgação de serviços da 
LPCC de apoio ao doente 
oncológico e à família.

O projeto concretiza-se 
através do desenvolvi-
mento de diversas ativi-
dades onde é promovida a 
mobilização do indivíduo 
e da comunidade para a 
luta contra o cancro, nas 
suas várias dimensões. 

A apresentação de Dou 
Mais Tempo à Vida em 
Mangualde decorre na 
próxima sexta-feira, dia 7 
de abril, pelas 20H30, na 
Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves.

Dou Mais Tempo à Vida 
é uma iniciativa do Nú-
cleo Regional do Centro 
da LPCC. Toda a popula-
ção é convidada a estar 
presente na cerimónia de 
lançamento deste proje-
to de intervenção comu-
nitária, onde vão estar 
João Azevedo, presiden-
te da Câmara Municipal 
de Mangualde, e Natália 
Amaral, secretária geral 
da direção do Núcleo Re-
gional do Centro da LPCC 
e coordenadora regional 
do Voluntariado.

Ainda antes da apresen-
tação da iniciativa, pelas 
21H30, por Diana Gon-
çalves (coordenadora do 
projeto), da comissão 
organizadora, e das pri-
meiras equipas já consti-
tuídas, decorre uma ação 
de educação para a saúde 
sobre prevenção de can-
cro. A cerimónia de lan-
çamento continua com 
um momento musical 
marcado para as 22H00 
e termina com convívio e 
inscrição de equipas.
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PROJECTOA apresentação e
lançamento do projecto 'Dou
Mais Tempo à Vida', em Man-
gualde, decorre esta sexta-
feira, pelas 20h30, na Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre
Alves.

Trata-se de uma iniciativa do
Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC) que visa a promo-
ção da educação para a saúde
e a prevenção do cancro no
âmbito comunitário, assim
como a divulgação das inicia-
tivas e dos serviços da LPCC
de apoio ao doente oncológico
e à família.

O projecto concretiza-se atra-
vés do desenvolvimento de di-
versas actividades, nas quais é
promovida a mobilização do
indivíduo e da comunidade
para a luta contra o cancro, nas
suas várias dimensões.

Toda a população é convi-
dada a estar presente na ceri-
mónia de lançamento do pro-
jecto de intervenção comuni-
tária, na qual vão estar João
Azevedo, presidente da Câ-

mara Municipal de Man-
gualde, e Natália Amaral, se-
cretária geral da Direcção do
Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa Contra o Can-
cro (LPCC) e coordenadora re-
gional do Voluntariado.

Ainda antes da apresentação
da iniciativa, pelas 21h30, por
Diana Gonçalves, coordena-
dora do projecto, da comissão
organizadora e das primeiras
equipas já constituídas, de-
corre uma acção de educação
para a saúde sobre prevenção

de cancro.
A cerimónia de lançamento

de 'Dou Mais Tempo à Vida'
continua com um momento
musical marcado para as
22h00 e termina com convívio
e inscrição de equipas. A par-
ticipação é livre.

Como participar
A participação no projecto

pode ser feita através da cria-
ção de equipas que irão desen-
volver actividades de sensibi-
lização para a problemática da

doença oncológica e activida-
des de angariação de fundos.
As equipas devem ter um nú-
mero mínimo de sete e má-
ximo de 15 elementos, e po-
dem ser grupos de amigos ou
conhecidos, familiares, colegas
de trabalho ou de uma colec-
tividade, de um bairro ou al-
deia.

O projecto conta com o
apoio da Câmara Municipal de
Mangualde e tem uma grande
festa de encerramento mar-
cada para 15 de Julho. |

“Dar mais Tempo à Vida”
apresentado em Mangualde

Projecto é apresentado esta sexta-feira na biblioteca de Mangualde
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Mangualde requalifica algumas artérias
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Abril de 2017
 
47 Views
 
Começaram as obras para pavimentação da estrada entre o cruzamento de Cubos e Bogalhais, na
União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. Esta empreitada está inserida no
conjunto de investimentos que se estão a suceder que fazem parte do Plano de Investimentos do
Município. No valor de 7 milhões de euros, estas intervenções assegurarão, na sua maioria, uma
melhoria/requalificação da rede viária municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede
de infraestruturas.
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O CRUZAMENTO DE CUBOS E BOGALHAIS
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  as obras de beneficiação do
pavimento da estrada em quase 2km, vão permitir a melhoria na mobilidade e um aumento
significativo de conforto e segurança para as pessoas que diariamente transitam nesta estrada,
melhorando também a rede viária da zona urbana da cidade.
 
O autarca sublinha ainda que  o Plano de Investimentos segue em linha com a estratégia que tinha
sido definida. Saímos do ajustamento financeiro no final de 2016 e conseguimos dar o salto qualitativo
e de excelência para o investimento público. Um investimento sem paralelo na história do município e
que durante 2017 não ficará por aqui. Há já um conjunto de intervenções na fase final de contratação
pública e que passarão rapidamente para o terreno.
 
UMA DEZENA DE GRANDES INTERVENÇÕES EM MARCHA NO CONCELHO DE MANGUALDE
 
São já uma dezena de grandes intervenções em marcha no concelho de Mangualde. As intervenções a
decorrer na sua maioria visam a melhoria da rede viária do concelho, mas há também intervenções
para melhorar infraestruturas, zonas industriais e regeneração urbana.
 
Por:Mun.Mangualde
 
5 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco

Página 41



A42

Caminhada e Laço Azul Humano alertaram para osMaus-Tratos na Infância em
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-04-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e5b6479f

 
Realizou-se ontem, dia 4 de abril, ao final da manhã, a Caminhada Solidária e a Construção do Laço
Azul Humano, símbolo da campanha contra os maus-tratos infantis, no âmbito da Comemoração do
Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância que decorre este mês de abril. A ação, que decorreu
no Largo Dr. Couto, é organizada pela CPCJ de Mangualde em parceria com a Câmara Municipal de
Mangualde e com o Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
CAMINHADA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS MIL ALUNOS
 
Esta caminhada, que contou com a participação de dois mil alunos, realizou-se com o intuito de alertar
e sensibilizar os participantes e a comunidade em geral para as questões da violência e maus-tratos
na infância e para a importância da prevenção destas situações. Para além dos alunos, participaram
ainda professores e assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas de Mangualde, bem como os
alunos da Universidade Sénior, as Equipas da RLIS e do CLDS3G de Mangualde. Associaram-se ainda
às comemorações do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, os Senhores Padres do
Arciprestado de Mangualde, o Comércio e a Indústria Local e a Comunicação Social Local. A caminhada
e o laço azul humano contaram ainda com o apoio da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
ENVOLVIMENTO INTERGERACIONAL
 
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 de Chãs de Tavares, Centro Paroquial da Cunha-Baixa, Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira Dão, os alunos da
Universidade Sénior, os alunos do 11º K e 11º H e o Projeto "Bons Velhos Tempos", uniram esforços
para em conjunto preparar centenas de laços para a campanha do Laço Azul. Estes laços azuis, feitos
com carinho pelos seniores, distribuídos pela comunidade como um lembrete constante da luta na
proteção das crianças contra os maus-tratos, numa iniciativa de sensibilização e oportunidade para
nos lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus tratos.
 
CAMPANHA DO LAÇO AZUL
 
A 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.
 
ALUNOS CONVIDADOS A REFLETIR
 
Também os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde foram convidados a refletir sobre a
problemática, e num trabalho conjunto com os seus professores, elaboraram frases, que pretendem
despertar as consciências de cada cidadão e da comunidade relativamente aos maus-tratos contra as
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crianças e sua prevenção. Estas frases foram lidas no final da Caminhada e irão estar afixadas durante
todo o mês de abril, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde:
 
"Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brincadeira e não de maus-tratos. Amar e não
maltratar." - 2º F
 
"Não gosto quando as crianças ficam presas nos quartos e amarradas às camas. Mas gosto quando as
crianças ficam presas num abraço cheio de amor e carinho." - 3º E
 
"A alma, a mente e o corpo das crianças não devem ter nódoas negras de maus tratos porque se as
tiverem são infelizes e vão ser adultos frágeis, tristes e com medos. As cicatrizes ficam lá dentro." -
4.ºA
 
"A violência não deve ser praticada por nenhum cidadão do Mundo." - 5ºF
 
"Se sofreres de maus tratos, não tenhas vergonha de pedir ajuda." - 7ºE
 
"Criança não é brinquedo sente frio, fome e medo." - 8ºG
 
"A violência é a arma dos fracos e cobardes. Sê forte: diz não à violência!" - 8º CEFA
 
"Digo NÃO a qualquer forma de VIOLÊNCIA! Digo SIM à DIGNIDADE física, psicológica e moral!"- 8º
PIEF
 
"Uma criança é uma luz que os maus tratos podem apagar!"- 9ºE
 
"Ris-te de uma criança, gozas com ela e ela ri-se contigo, porque a INOCÊNCIA dela é maior do que a
tua IGNORÂNCIA." - 9ºG
 
"As crianças são frágeis e têm coração; elas querem amor e não solidão." - 10ºA
 
"Dá cor ao mundo de uma criança, não lhe tires a infância!" - 10ºC
 
"Não nasci para ser aliado, cúmplice do silêncio, esse que engana, esconde, ilude, (.). Nasci para
brincar, ser feliz e aproveitar a vida" - 11ºA
 
"Educa com carinho, não mostres outro caminho." - 11ºB
 
"A violência é o último refúgio do incompetente" - Isaac Asimov - 12ºH
 
"A violência infantil deixa marcas irreparáveis: destrói a dignidade e a liberdade do ser humano." -
12ºI
 
5 de Abril de 2017
 
Redacção
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MANGUALDE Realizou-se na
terça-feira, em Mangualde,
uma caminhada solidária e a
construção de um laço azul hu-
mano, símbolo da campanha
contra os maus-tratos infantis,
no âmbito da comemoração da
Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância que decorre durante
este mês. 

A acção, que aconteceu no
Largo Doutor Couto, contou
com a participação de dois mil

alunos e realizou-se com o in-
tuito de alertar e sensibilizar os
participantes e a comunidade
em geral para as questões da
violência e maus-tratos na in-
fância e para a importância da
prevenção destas situações. 

Além dos alunos, participa-
ram ainda professores e assis-
tentes operacionais do Agru-
pamento de Escolas de Man-
gualde, bem como os alunos
da Universidade Sénior, as

Equipas da Rede Local de In-
tervenção Social e do Contrato
Local de Desenvolvimento So-
cial 3G de Mangualde. 

Associaram-se ainda às co-
memorações do mês da Pre-
venção dos Maus-Tratos na In-
fância, os padres do Arcipres-
tado de Mangualde, o comércio
e a indústria local e a comuni-
cação social local. A caminhada
e o laço azul humano contaram
ainda com o apoio da GNR e
dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde. Os alunos elabo-
raram ainda frases que estão
afixadas durante todo o mês de
Abril, no átrio da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde. |

Alunos fizeram caminhada 
e laço azul humano

Laço azul feito pelos alunos
em frente à Câmara
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Dois mil alunos em Mangualde alertam para os maus tratos na infância
 
2017-04-06
 
Realizou-se hoje, esta terça-feira, 4 de abril, ao final da manhã, a Caminhada Solidária e a Construção
do Laço Azul Humano, símbolo da campanha contra os maus-tratos infantis, no âmbito da
Comemoração do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância que decorre este mês de abril. A
ação, que decorreu no Largo Dr. Couto, é organizada pela CPCJ de Mangualde em parceria com a
Câmara Municipal de Mangualde e com o Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
CAMINHADA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS MIL ALUNOS
 
Esta caminhada, que contou com a participação de dois mil alunos, realizou-se com o intuito de alertar
e sensibilizar os participantes e a comunidade em geral para as questões da violência e maus-tratos
na infância e para a importância da prevenção destas situações. Para além dos alunos, participaram
ainda professores e assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas de Mangualde, bem como os
alunos da Universidade Sénior, as Equipas da RLIS e do CLDS3G de Mangualde. Associaram-se ainda
às comemorações do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, os Senhores Padres do
Arciprestado de Mangualde, o Comércio e a Indústria Local e a Comunicação Social Local. A caminhada
e o laço azul humano contaram ainda com o apoio da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
ENVOLVIMENTO INTERGERACIONAL
 
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 de Chãs de Tavares, Centro Paroquial da Cunha-Baixa, Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira Dão, os alunos da
Universidade Sénior, os alunos do 11º K e 11º H e o Projeto "Bons Velhos Tempos", uniram esforços
para em conjunto preparar centenas de laços para a campanha do Laço Azul. Estes laços azuis, feitos
com carinho pelos seniores, distribuídos pela comunidade como um lembrete constante da luta na
proteção das crianças contra os maus-tratos, numa iniciativa de sensibilização e oportunidade para
nos lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus tratos.
 
CAMPANHA DO LAÇO AZUL
 
A 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.
 
ALUNOS CONVIDADOS A REFLETIR
 
Também os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde foram convidados a refletir sobre a
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problemática, e num trabalho conjunto com os seus professores, elaboraram frases, que pretendem
despertar as consciências de cada cidadão e da comunidade relativamente aos maus-tratos contra as
crianças e sua prevenção. Estas frases foram lidas no final da Caminhada e irão estar afixadas durante
todo o mês de abril, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde:
 
"Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brincadeira e não de maus-tratos. Amar e não
maltratar." - 2º F
 
"Não gosto quando as crianças ficam presas nos quartos e amarradas às camas. Mas gosto quando as
crianças ficam presas num abraço cheio de amor e carinho." - 3º E
 
"A alma, a mente e o corpo das crianças não devem ter nódoas negras de maus tratos porque se as
tiverem são infelizes e vão ser adultos frágeis, tristes e com medos. As cicatrizes ficam lá dentro." -
4.ºA
 
"A violência não deve ser praticada por nenhum cidadão do Mundo." - 5ºF
 
"Se sofreres de maus tratos, não tenhas vergonha de pedir ajuda." - 7ºE
 
"Criança não é brinquedo sente frio, fome e medo." - 8ºG
 
"A violência é a arma dos fracos e cobardes. Sê forte: diz não à violência!" - 8º CEFA
 
"Digo NÃO a qualquer forma de VIOLÊNCIA! Digo SIM à DIGNIDADE física, psicológica e moral!"- 8º
PIEF
 
"Uma criança é uma luz que os maus tratos podem apagar!"- 9ºE
 
"Ris-te de uma criança, gozas com ela e ela ri-se contigo, porque a INOCÊNCIA dela é maior do que a
tua IGNORÂNCIA." - 9ºG
 
"As crianças são frágeis e têm coração; elas querem amor e não solidão." - 10ºA
 
"Dá cor ao mundo de uma criança, não lhe tires a infância!" - 10ºC
 
"Não nasci para ser aliado, cúmplice do silêncio, esse que engana, esconde, ilude, (...). Nasci para
brincar, ser feliz e aproveitar a vida" - 11ºA
 
"Educa com carinho, não mostres outro caminho." - 11ºB
 
"A violência é o último refúgio do incompetente" - Isaac Asimov - 12ºH
 
"A violência infantil deixa marcas irreparáveis: destrói a dignidade e a liberdade do ser humano." -
12ºI
 
2017-04-06
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Caminhada Solidária e a Construção do Laço Azul Humano em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Abril de 2017
 
28 Views
 
Teve lugar, a Caminhada Solidária e a Construção do Laço Azul Humano, símbolo da campanha contra
os maus-tratos infantis, no âmbito da Comemoração do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância que decorre este mês de abril.
 
A ação, que decorreu no Largo Dr. Couto, foi organizada pela CPCJ de Mangualde em parceria com a
Câmara Municipal de Mangualde e com o Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
CAMINHADA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE DOIS MIL ALUNOS
 
Esta caminhada, que contou com a participação de dois mil alunos, realizou-se com o intuito de alertar
e sensibilizar os participantes e a comunidade em geral para as questões da violência e maus-tratos
na infância e para a importância da prevenção destas situações. Para além dos alunos, participaram
ainda professores e assistentes operacionais do Agrupamento de Escolas de Mangualde, bem como os
alunos da Universidade Sénior, as Equipas da RLIS e do CLDS3G de Mangualde. Associaram-se ainda
às comemorações do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, os Senhores Padres do
Arciprestado de Mangualde, o Comércio e a Indústria Local e a Comunicação Social Local. A caminhada
e o laço azul humano contaram ainda com o apoio da GNR e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
ENVOLVIMENTO INTERGERACIONAL
 
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 de Chãs de Tavares, Centro Paroquial da Cunha-Baixa, Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira Dão, os alunos da
Universidade Sénior, os alunos do 11º K e 11º H e o Projeto "Bons Velhos Tempos", uniram esforços
para em conjunto preparar centenas de laços para a campanha do Laço Azul. Estes laços azuis, feitos
com carinho pelos seniores, distribuídos pela comunidade como um lembrete constante da luta na
proteção das crianças contra os maus-tratos, numa iniciativa de sensibilização e oportunidade para
nos lembrarmos da nossa responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção dos maus tratos.
 
CAMPANHA DO LAÇO AZUL
 
A 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
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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.
 
ALUNOS CONVIDADOS A REFLETIR
 
Também os alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde foram convidados a refletir sobre a
problemática, e num trabalho conjunto com os seus professores, elaboraram frases, que pretendem
despertar as consciências de cada cidadão e da comunidade relativamente aos maus-tratos contra as
crianças e sua prevenção. Estas frases foram lidas no final da Caminhada e irão estar afixadas durante
todo o mês de abril, no átrio da Câmara Municipal de Mangualde:
 
- "Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brincadeira e não de maus-tratos. Amar e não
maltratar." - 2º F
 
"Não gosto quando as crianças ficam presas nos quartos e amarradas às camas. Mas gosto quando as
crianças ficam presas num abraço cheio de amor e carinho." - 3º E
"A alma, a mente e o corpo das crianças não devem ter nódoas negras de maus tratos porque se as
tiverem são infelizes e vão ser adultos frágeis, tristes e com medos. As cicatrizes ficam lá dentro." -
4.ºA
 
"A violência não deve ser praticada por nenhum cidadão do Mundo." - 5ºF
"Se sofreres de maus tratos, não tenhas vergonha de pedir ajuda." - 7ºE
"Criança não é brinquedo sente frio, fome e medo." - 8ºG
"A violência é a arma dos fracos e cobardes. Sê forte: diz não à violência!" - 8º CEFA
"Digo NÃO a qualquer forma de VIOLÊNCIA! Digo SIM à DIGNIDADE física, psicológica e moral!"- 8º
PIEF
"Uma criança é uma luz que os maus tratos podem apagar!"- 9ºE
"Ris-te de uma criança, gozas com ela e ela ri-se contigo, porque a INOCÊNCIA dela é maior do que a
tua IGNORÂNCIA." - 9ºG
"As crianças são frágeis e têm coração; elas querem amor e não solidão." - 10ºA
"Dá cor ao mundo de uma criança, não lhe tires a infância!" - 10ºC
"Não nasci para ser aliado, cúmplice do silêncio, esse que engana, esconde, ilude, (.). Nasci para
brincar, ser feliz e aproveitar a vida" - 11ºA
"Educa com carinho, não mostres outro caminho." - 11ºB
"A violência é o último refúgio do incompetente" - Isaac Asimov - 12ºH
"A violência infantil deixa marcas irreparáveis: destrói a dignidade e a liberdade do ser humano." -
12ºI
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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V Jornadas da Misericórdia em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Abril de 2017
 
33 Views
 
Vai ter lugar, no mês de maio, a quinta edição das jornadas da Misericórdia, na Biblioteca Municipal de
Mangualde, a 19 de maio.
 
Sob o tema: Portugal Interior, UMA GERAÇÃO DEPOIS"
 
Setor social, factos, desafios e escolhas.
 
Dentro de um quarto de século, uma nova geração habitará e trabalhará em Portugal. A demografia,
em particular no interior de Portugal, levará a mudanças substanciais nas nossas vidas.
Provavelmente, se nada for feito, o interior de Portugal continuará a esvaziar-se de pessoas e o setor
da economia social passará por um enorme processo de transformação, que o adeque às necessidades
de uma época necessariamente diferente das de hoje.
 
Fruto de uma época de grande velocidade e volatilidade, antevemos um futuro desconhecido e incerto,
onde os desafios na área social serão enormes e as escolhas inevitáveis.
 
Cientes das exigências que o futuro nos reserva, pretendemos que estas jornadas sejam
consequentes, ajudando-nos a perspetivar o futuro e a fazer as escolhas que melhor se adequem às
necessidades dos nossos territórios.
 
Por:Santa Casa da Misericórdia de Mangualde
 
6 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE No concelho
de Mangualde, já começaram
as obras para a pavimentação
da estrada entre o cruzamento
de Cubos e Bogalhais, na União
de Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta. Para
João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde “as obras de beneficia-

ção do pavimento da estrada
em quase dois quilómetros ,
vão permitir uma melhoria na
mobilidade e um aumento sig-
nificativo de conforto e segu-
rança para as pessoas que dia-
riamente transitam nesta es-
trada, melhorando também a
rede viária da zona urbana da
cidade”. |

Estrada que liga Cubos 
a Bogalhais requalificada

Trabalhos já começaram na união de freguesias
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Concerto Musical - Introitus Ensemble Vocal e Ricardo Carriço deram início às
celebrações Pascais
 

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

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a4d70bd5

 
A Igreja Paroquial de Mangualde acolheu o Concerto Musical - Introitus Ensemble Vocal e narração de
Ricardo Carriço. O espetáculo, integrado na programação da Páscoa em Mangualde 2017. 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 e decorre até 16 de abril com um programa dedicado ao efeito.
 
No próximo sábado, 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.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 6, Abril - 2017

Página 51



A52

Mangualde acolheu o Concerto Musical - Introitus Ensemble Vocal
 

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

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24112

 
Mangualde acolheu o Concerto Musical - Introitus Ensemble Vocal
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
7 de Abril de 2017
 
63 Views
 
No passado sábado, a Igreja Paroquial de Mangualde acolheu o Concerto Musical - Introitus Ensemble
Vocal e narração de Ricardo Carriço. O espetáculo, integrado na programação da Páscoa em
Mangualde 2017, contou com a presença do Vereador da Cultura da autarquia mangualdense, João
Lopes. No domingo, realizou-se uma Via Sacra no Monte Senhora do Castelo, à qual se seguiu a
celebração eucarística na Igreja da Nª Sr.ª do Castelo.
 
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 e decorre até 16 de abril com um programa dedicado ao efeito.
 
CONCERTOS, VIA SACRA, CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICAS, BÊNÇÃO DE RAMOS, AMENTAR DAS ALMAS E
VIGÍLIA PASCAL FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO
 
Neste sábado, 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
 
8 de abril
 
21h30 | Amentar das Almas
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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
 
Por:Mun.Mangualde
 
7 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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1º Trail Quinta dos Monteirinhos
 

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

Meio: Run Portugal Online

URL:http://www.runportugal.com/corridas/1-trail-quinta-dos-monteirinhos

 
O Moimenta Futebol Clube com o apoio do Município de Mangualde, das Juntas de Freguesia e de
várias entidades, vai realizar no dia 23 de abril de 2017, pelas 9 horas, o 1º Trail Quinta dos
Monteirinhos.
 
O evento será composto por um Trail com 20 km de distância e por um Mini Trail com 12 km. Ambos
terão partida na Quinta dos Monteirinhos e chegada junto da Junta de Freguesia, no centro de
Moimenta de Maceira Dão.
 
Inscrições:
 
Devem ser efetuadas online no site do evento, até ao dia 19 de abril de 2017.
 
Regulamento:
 
Localização:
 
Data:
 
Domingo, 23 Abril, 2017 - 09:00
 
Distância:
 
20.00 km
 
12.00 km
 
Website:
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Mangualde.1,5 milhões para melhorar rede de abastecimento de água e saneamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a6e3e1c

 
Mangualde vai receber financiamento para reforçar e melhorar as redes de abastecimento de água e
de saneamento. A verba de 1,5 milhões de euros, para intervenções no ciclo urbano da água, foi
anunciada esta sexta-feira pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. O Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo marcou presença na cerimónia, que contou com a
participação da presidente da comissão diretiva do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos (PO SEUR), Helena Azevedo.
 
A verba destina-se à concretização de um plano de requalificação e ampliação dos sistemas de
abastecimento de água
No passado dia 13 de fevereiro, foi inaugurada na Galeria de Exposições da Fundação Lapa do Lobo, a
Exposição "Táxis do Mundo".
 
Esta exposição gentilmente cedida a título temporário pelo Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia,
Entidade parceira da Fundação no que refere à cedência de exposições, sendo esta já a quarta vez que
uma coleção do referido Museu está patente na Fundação.A exposição "Táxis do Mundo" é composta
por réplicas dos modelos de automóvel táxi de todo o mundo à escala de 1.43, estando representados
praticamente todos os continentes e os mais emblemáticos táxis de todo o Mundo.
 
Durante a inauguração foi feita a sessão de apresentação pela Dra. Mariana Torres - Curadora Cultural
da Fundação, que agradeceu uma vez mais a disponibilidade do Museu da Miniatura Automóvel de
Gouveia, e seguidamente o Vereador Jorge Abrantes Cardoso Ferreira representante da Autarquia de
Gouveia fez uma breve apresentação de cada um dos táxis, fazendo-se a contextualização histórica e
dando a conhecer inúmeras curiosidades ligadas a cada uma das réplicas. A exposição ficará patente
até dia 8 de abril, e poderá ser visitada gratuitamente no horário de funcionamento da Fundação Lapa
do Lobo.
 
Texto e Fotos : Fundação Lapa do Lobo
 
" data-medium-file="" data-large-file="" class="alignright wp-image-6766 size-medium"
s r c = " h t t p s : / / i 1 . w p . c o m / w w w . c m m a n g u a l d e . p t / w p -
content/uploads/2017/04/anuncioministroambiente02-216x288.jpg?resize=216%2C288"
sizes="(max-width: 216px) 100vw, 216px" srcset="https://i1.wp.com/www.cmmangualde.pt/wp-
content/uploads/2017/04/anuncioministroambiente02-216x288.jpg?resize=216%2C288 216w,
http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2017/04/anuncioministroambiente02-900x1200.jpg
900w, http://www.cmmangualde.pt/wp-content/uploads/2017/04/anuncioministroambiente02-
2 2 5 x 3 0 0 . j p g  2 2 5 w ,  h t t p : / / w w w . c m m a n g u a l d e . p t / w p -
content/uploads/2017/04/anuncioministroambiente02.jpg 903w" alt="anuncioministroambiente02"
data-id="6766" data-recalc-dims="1" /&gt; e de drenagem e tratamento de águas residuais urbanas.
O plano permitirá a resolução de problemas de qualidade da água de abastecimento e de poluição
urbana de massas de água e viabilizará ainda o fecho de sistemas de saneamento de águas residuais.
 
O financiamento global é de 13,5 milhões de euros será aplicado em nove concelhos do Centro e Norte
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do país: Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia, inseridos na bacia hidrográfica da albufeira da Aguieira, e
Amarante, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Mondim de Basto e Ribeira de Pena, na bacia
hidrográfica da albufeira do Torrão.
 
CM de Mangualde
 
10 Abril, 2017
 
José Silva
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João Azevedo, pelo PS, quer colocar Mangualde "no patamar da excelência" - SAPO
24
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-04-2017

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1d5610a7

 
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.
 
Veja também
Em destaque
 
Mais populares
 
Comentários
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REGIÃO DAS BEIRAS

Mangualde recebe
1,5 milhões para 
saneamento 
Requalificação Verba destina-se a um plano 
de requalificação e ampliação dos sistemas 
de abastecimento de água 
Mangualde vai receber finan-
ciamento para reforçar e me-
lhorar as redes de abasteci-
mento de água e de sanea-
mento. A verba de 1,5 milhões
de euros, para intervenções no
ciclo urbano da água, foi anun-
ciada na sexta-feira pelo mi-
nistro do Ambiente, João Pe-
dro Matos Fernandes. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João

Azevedo, marcou presença na
cerimónia, que contou com a
participação da presidente da
comissão directiva do Pro-
grama Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, Helena Azevedo.

A verba destina-se à concre-
tização de um plano de requa-
lificação e ampliação dos siste-
mas de abastecimento de água
e de drenagem e tratamento de

águas residuais urbanas. O
plano permitirá a resolução de
problemas de qualidade da
água de abastecimento e de po-
luição urbana de massas de
água e viabilizará ainda o fecho
de sistemas de saneamento de
águas residuais.

O financiamento global é de
13,5 milhões de euros e será
aplicado em nove concelhos
do Centro e Norte do país. |

Ministro João Pedro Fernandes e João Azevedo
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 11 DE ABRIL DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 EUROS

Campa de António Salazar coberta
com uma toalha e medicamentos
Santa Comba Dão | P9

Apicultor de 38 anos morre depois
de ser picado por abelhas Moimenta da Beira | P10

Operação realizada em Viseu, Leiria e Castelo Branco identificou nove pessoas em situação irregular no país  Página 24

220 atletas
em prova
internacional

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

SEF DETÉM TRÊS INDIVÍDUOS
EM FISCALIZAÇÕES NA REGIÃO

Portugal Tour MTB começou ontem em Viseu e termina sábado em São Pedro do Sul   Página 16

Autarquia garante
1,5 milhões para
saneamento básico
Mangualde | P12

Expofacic com
orçamento maior
Cantanhede | P14

Fotógrafos de todo
o mundo participam
em festival
Viseu | P6

Semana Santa
prepara fiéis
para a Páscoa
Viseu | P3

Núcleo museológico
municipal preserva
memória e tradições
Santa Comba Dão | P9
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AMANHÃ

REUNIÃO 
DE CÂMARA

Vouzela
9h30

O Salão Nobre do Município
de Vouzela recebe a reunião
de câmara ordinária, aberta
ao público.

PRÓXIMOS DIAS

VIA SACRA

Mangualde
Sexta-feira, 21h30

No âmbito do programa de
Páscoa, realiza-se a Via Sa-
cra, em Mangualde, pelos
Escuteiros de Mangualde e
pelos Escuteiros de Ranha-
dos, Viseu. O percurso será
desde a Igreja Nossa Se-
nhora do Desterro (Capela
do Rebelo) até à Igreja Paro-
quial de Mangualde.

MERCADO 
DOS DOCES

Mortágua
Sábado, 8h00

No âmbito da iniciativa Sa-
bores do Mercado, o Mer-
cado Municipal de Mortá-
gua recebe o evento ‘Mer-
cado dos Doces’ durante
toda a manhã.

CAMINHADA 

Cinfães
Sábado, 8h30

A Associação Por Boassas,
em Cinfães, promove a III
Caminhada ‘Por Boassas’.
Com o tema ‘Caminhos da
Primavera’, a organização
propõe um percurso com
passagem pelo Centro de
Interpretação Ambiental do
Vale do Bestança, aldeia de
Boassas, Quinta do Paço da
Serrana e Miradouro da
Lapa da Chã, entre outros.

SABORES PASCAIS

Vila Nova de Paiva
Sábado, 9h00

O município de Vila Nova de

Paiva irá promover mais
uma edição da Feira Sabo-
res Pascais, como forma de
assinalar esta quadra pascal,
divulgar as iguarias típicas
desta época e dinamizar a
economia local. Este cer-
tame decorrerá na Praça do
Município, entre as 9h00 e
as 17h00.

FEIRA DE PRODUTOS
REGIONAIS

Resende
Sábado, 10h00

O Mercado Municipal de
Resende recebe a 2.ª edição
da Feira de Produtos Regio-
nais. Artesanato local, pro-
dutos agrícolas, cavacas de
Resende, doçaria tradicio-
nal, queijos, enchidos, lico-
res, compotas são algumas
das iguarias que poderá en-
contrar na Feira de Produ-
tos Regionais. Grupos de
Música popular oferecem
animação ao longo de todo
o dia. 

QUEIMA E 
REBENTAMENTO
DO JUDAS

Tondela
Sábado, 23h30

A ACERT, em Tondela, rea-
liza mais uma Queima e Re-
bentamento do Judas, junto
Pavilhão Municipal de Ton-
dela. Artistas e comunidade
formam um colectivo que,
em cinco dias, constrói tudo
o que é necessário para ser
“queimado” no grande dia,
expurgando tudo o que nos
oprime, numa lavagem de
alma transformadora.

QUEIMA DO JUDAS

Lamego
Domingo, 16h00

A passagem bíblica, onde
Judas traiu Cristo e o entre-
gou à morte, vai inspirar
mais uma edição da tradi-
cional ‘Queima do Judas’ na
vila de Lalim que todos os
anos junta centenas de pes-
soas para assistirem à cre-
mação de “figuras” que re-
cordam aquele episódio re-
ligioso.

Página 60



A61

Mangualde recebe 1,5 milhões para  saneamento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-04-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/17839

 
Mangualde vai receber financiamento para reforçar e melhorar as redes de abastecimento de água e
de saneamento. A verba de 1,5 milhões de euros, para intervenções no ciclo urbano da água, foi
anunciada na sexta-feira pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença na cerimónia, que
contou com a participação da presidente da comissão directiva do Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Helena Azevedo.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Dou mais tempo à vida
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Apresentado em Mangualde projeto da Liga Portuguesa Contra o Cancro: Dou mais tempo à vida
 
2017-04-11
 
Na passada sexta-feira, Mangualde acolheu o lançamento do projeto 'Dou Mais Tempo à Vida', do
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC). Na cerimónia, que
decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, marcou presença o edil mangualdense, João
Azevedo, e a Secretária-Geral da NRC-LPCC, Natália Amaral. A preceder ao lançamento, realizou-se
uma Ação de Educação para a Saúde sobre Prevenção de Cancro e a apresentação oficial do projeto.
No final, ainda houve tempo para um momento musical que terminou com convívio e inscrição de
equipas.
 
Para João Azevedo, 'trata-se de um projeto de grande nobreza para o concelho. Um projeto de
solidariedade e de compromisso'. O edil congratula todos os mangualdenses envolvidos na iniciativa 'o
concelho de Mangualde muniu-se de pessoas e ideias para dar uma resposta muito boa a este
projeto'. Acrescentando que se trata de uma iniciativa fundamental para 'formar pessoas e educar
para esta temática, porque vai aumentar o grau de conhecimento e criar uma maior consciência na
nossa juventude. É imperativo estarem mais sensibilizados para prevenir e serem mais solidários com
quem atravessa momentos difíceis'.
 
Trata-se de projeto comunitário que vai envolver a população do concelho de Mangualde, durante três
meses, em atividades de promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, assim como a
divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família. O projeto
concretiza-se através do desenvolvimento de diversas atividades onde é promovida a mobilização do
indivíduo e da comunidade para a luta contra o cancro, nas suas várias dimensões.
 
A participação pode ser feita através da criação de equipas que irão desenvolver atividades de
sensibilização para a problemática da doença oncológica e atividades de angariação de fundos. As
equipas devem ter um número mínimo de sete e máximo de 15 elementos, e podem ser grupos de
amigos ou conhecidos, familiares, colegas de trabalho ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia,
etc. Mais informações através de email [email protected], telefone 239 487 490, telemóvel 911 787
789 ou 911 787 793, ou em facebook.com/tempoavida.
 
2017-04-11
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"Dormir com Livros" em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
10 de Abril de 2017
 
91 Views
 
Pelo 11º ano, a Câmara Municipal de Mangualde convida as crianças entre os 6 e os 11 anos a "Dormir
com Livros", na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A sessão tem lugar na noite de 22 de abril,
às 21h00, e tem como intuito assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se
comemora a 23 de abril, fomentando o gosto pela leitura junto dos mais novos, numa noite diferente,
onde a maratona dos contos só termina quando o sono chegar.
 
As crianças, acompanhadas do encarregado de educação, do pai ou da mãe, vão passar uma noite
rodeados de livros e participar em diversas atividades. Apresentação do livro "O Elefante Tó Zé" de
Susana Martins, espetáculo "Contos e cantos" com Dennis Xavier & Sofia Moura, contos pela noite
dentro com a equipa da Biblioteca Municipal, pais, mães e crianças e ceia partilhada fazem parte desta
noite diferente. Na manhã de dia 23 de abril será servido o pequeno-almoço a todos os participantes,
oferecido pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
Cada criança e acompanhante deverão trazer um saco cama, pijama ou fato de treino, escova e pasta
de dentes e o/s livro/s preferido/s, e ainda, um doce ou salgado para a ceia. As inscrições, gratuitas,
mas obrigatórias, são limitadas a um máximo de 25 crianças (+25 adultos) e decorrem até 20 de abril
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, através do telefone 232 617 172 ou do email
biblioteca@cmmangualde.pt. Podendo ainda ser enviadas por correio para Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves - Rua José Maria de Almeida, nº 1 - 3530 -091 Mangualde. A ficha de inscrição está
disponível em www.cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
 
10 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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Local 
RECANDIDATURA O socialista João Azevedo, de 
42 anos, vai candidatar-se a um 3.° mandato como 
presidente da Câmara de Mangualde. Nas eleições 
autárquicas de 2009, João Azevedo venceu, com 
maioria absoluta, destronando o social-democra- 

ta Soares Marques, que era candidato a um 4.° 
mandato como presidente da autarquia mangual-
dense. Posteriormente, em 2013, João Azevedo foi 
reeleito, com o PS a conquistar cinco mandatos, 
contra apenas dois da coligação PSD/CDS. 
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GNR sensibiliza população de
Freixiosa para fogos florestais
MANGUALDE O Núcleo de
Protecção Ambiental do Des-
tacamento Territorial da
Guarda Nacional Republicana
de Mangualde realizou, com a
colaboração da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e do pre-
sidente da Junta de Freguesia,
uma acção de sensibilização
na área da freguesia de Frei-
xiosa. 

A iniciativa, realizada no âm-
bito da operação 'Floresta Pro-
tegida', teve como objectivo
sensibilizar a população  para

a necessidade de procederem
à limpeza dos terrenos junto
das habitações e infra-estru-
turas de apoio à agricultura,

bem como períodos, condi-
ções e métodos de elaboração
de queimas de sobrantes agrí-
colas e florestais. |

GNR alertou população para os cuidados que deve ter
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Nos próximos três meses, o
concelho de Mangualde aco-
lhe o projecto 'Dou mais
tempo à vida', uma iniciativa
do Núcleo Regional do Centro
da Liga Portuguesa Contra o
Cancro (LPCC). O desafio foi
lançado ao Grupo de Volun-
tariado Comunitário de Man-
gualde para promover acções
a pensar na prevenção e di-
vulgação da doença, que é a
segunda causa de morte em
Portugal.O projecto conta
com a participação da comu-
nidade mangualdense que
através da constituição de
equipas promovem activida-
des com o propósito de des-
mistificar a doença e em si-
multâneo angariar fundos

para a Liga.
Promover a educação para

a saúde, sensibilizar para a
prevenção do cancro na co-
munidade e divulgar a Liga
Portuguesa Contra o Cancro
e os respectivos serviços de
apoio ao doente oncológico e
família são os objectivos do
projecto. 

Segundo Diana Gonçalves,
do Núcleo Regional do Cen-
tro, cada equipa deve ter no
mínimo sete elementos e no
máximo 15 e deve realizar
uma acção de educação para
a saúde e uma acção de an-
gariação de fundos. “As ex-
pectativas são altas e positivas
porque pretendemos ter uma

grande adesão ao projecto”,
explica a responsável que su-
blinha que a meta é conseguir
passar a mensagem de que “é
possível prevenir o cancro e
que é possível sorrir para
além da doença”. 

Da região Centro, Man-
gualde é o quarto concelho
desafiado para o projecto
'Dou mais tempo à vida'.
Lousã, Mealhada e Soure já
acolheram a iniciativa que se-
gundo a responsável vai tam-
bém chegar a outros municí-
pios da região.

Em Mangualde a iniciativa
tem como parceiro o municí-
pio local. Para o presidente
João Azevedo, este tipo de ini-
ciativas são importantes “para
dar mais força e mais respos-
tas à Liga e assim poder formar
as pessoas para a temática do
cancro”. O autarca considera
que a informação por vezes
ainda não é a suficiente. O en-
cerramento do 'Dou mais
tempo à vida' em Mangualde
está agendado para 15 de Julho
com uma festa aberta a toda a
comunidade. |

Mangualde aposta na 
prevenção do cancro
Iniciativa Concelho acolhe, nos próximos três meses, 
o projecto “Dou mais tempo à vida”

Projecto foi apresentado na biblioteca municipal
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O PS vai recandidatar às autárquicas deste ano, no distrito, onze autarcas. Os candidatos do Partido
Socialista foram homologados em reunião da Comissão Política Distrital. Os nomes já tinham sido
avançados, há várias semanas, pelo Jornal do Centro e foram agora confirmados pelo presidente da
distrital, através das redes sociais.
 
Em Castro Daire, avança de novo Fernando Carneiro. Em Cinfães, Armando Mourisco. Em Carregal do
Sal, Rogério Abrantes. João Azevedo, recandidata-se a Mangualde, José Eduardo Ferreira a Moimenta
da Beira e Borges da Silva a Nelas.
 
Em Penalva do Castelo, Francisco de Carvalho é de novo a aposta, em Resende, concorre Garcez
Trindade e em Santa Coma Dão, Leonel Gouveia. Vítor Figueiredo recandidata-se ao município de São
Pedro do Sul e José Morgado a Vila Nova de Paiva.
 
Em Tabuaço, o PS vai repetir João Ribeiro, ele que já foi presidente de Câmara e que há quatro anos
perdeu para a coligação PSD-CDS.
 
Quanto às novas apostas, para liderar a corrida à Câmara de Armamar, o PS designou Hélder Santos,
em Lamego a escolha recaiu por Ângelo Moura e em Oliveira de Frades em António Cabrita Grade.
 
Sónia Numão é a aposta em Penedono, César Lourenço em Sernancelhe, e Afonso Dias em Tarouca.
Joaquim Santos é o candidato à Câmara de Tondela, Lúcia Silva ao município de Viseu e António
Meneses, que há quatros anos liderou a candidatura socialista a Vouzela e perdeu para o social-
democrata Rui Ladeira, volta a concorrer ao município.
 
Em Sátão e em São João da Pesqueira, o PS não vai apresentar candidatos, mas apoia listas
independentes para tentar retirar do poder o PSD. Por confirmar resta apenas Mortágua.
 
A Rádio Jornal do Centro sabe que o candidato poderá ser Ricardo Pardal que é funcionário do
município. Segundo a distrital, o nome só ainda não foi avançado devido ao contexto político local.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 12, Abril - 2017
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Obras de pavimentação na Freguesia de Mesquitela (Mangualde)
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
12 de Abril de 2017
 
18 Views
 
As obras de pavimentação da Rua da Ponte/Moitas de Fora na freguesia de Mesquitela, já estão em
curso, uma artéria importante do concelho que liga a Aldeia de Mesquitela à cidade de Mangualde
(Rua da Estação). A obra está a cargo da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
e conta com financiamento da Câmara Municipal de Mangualde. A empreitada insere-se no Plano de
Investimentos da Autarquia e no Plano de Reforço Financeiro para as Juntas de Freguesia.
 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver problemas de acessibilidade, conforto e segurança
para os residentes e para os utentes da ligação entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 km, com ligação direta ao parque escolar e
parque desportivo.
 
Por:Mun.Mangualde
 
12 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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12/04/17
 
Decorre até 16 de abril com um programa dedicado ao efeito
 
A programação da Páscoa em Mangualde iniciou-no no passado fim-de-semana, como o 'Amentar das
Almas', a missa de bênção de Ramos e o Concerto Musical pela Orquestra de Câmara da Banda de
Música da GNR.
 
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 e decorre até 16 de abril com um programa dedicado ao efeito.
 
O Amentar das Almas - também conhecida por 'Encomendação das Almas', é uma oração cantada
pelas ruas em louvor dos que já morreram - teve lugar no dia 8, no Largo da Igreja da Misericórdia e
contou com a participação do 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.
 
Amanhã, 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 11h00, na
Igreja Paroquial de Mangualde.
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Inscrições a decorrer até 20 de abril
 
MANGUALDE CONVIDA OS MAIS NOVOS A 'DORMIR COM LIVROS'
 
22 DE ABRIL, 21H00, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 
Pelo 11º ano, a Câmara Municipal de Mangualde convida as crianças entre os 6 e os 11 anos a "Dormir
com Livros", na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A sessão tem lugar na noite de 22 de abril,
às 21h00, e tem como intuito assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se
comemora a 23 de abril, fomentando o gosto pela leitura junto dos mais novos, numa noite diferente,
onde a maratona dos contos só termina quando o sono chegar.
 
As crianças, acompanhadas do encarregado de educação, do pai ou da mãe, vão passar uma noite
rodeados de livros e participar em diversas atividades. Apresentação do livro "O Elefante Tó Zé" de
Susana Martins, espetáculo "Contos e cantos" com Dennis Xavier & Sofia Moura, contos pela noite
dentro com a equipa da Biblioteca Municipal, pais, mães e crianças e ceia partilhada fazem parte desta
noite diferente. Na manhã de dia 23 de abril será servido o pequeno-almoço a todos os participantes,
oferecido pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
Cada criança e acompanhante deverão trazer um saco cama, pijama ou fato de treino, escova e pasta
de dentes e o/s livro/s preferido/s, e ainda, um doce ou salgado para a ceia. As inscrições, gratuitas,
mas obrigatórias, são limitadas a um máximo de 25 crianças (+25 adultos) e decorrem até 20 de abril
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, através do telefone 232 617 172 ou do email
biblioteca@cmmangualde.pt. Podendo ainda ser enviadas por correio para Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves - Rua José Maria de Almeida, nº 1 - 3530 -091 Mangualde. A ficha de inscrição está
disponível em www.cmmangualde.pt.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde
Pavimentação da estrada 
entre Cubos e Bogalhais
 a Câmara de Mangualde deu início às obras de pavimen-
tação da estrada entre o cruzamento de Cubos e Bogalhais, na 
união de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha alta. 
esta empreitada está inserida num conjunto de investimentos 
que estão a decorrer no concelho integrados no Plano de Inves-
timentos do Município. 
 “no valor de sete milhões de euros, estas intervenções asse-
gurarão, na sua maioria, uma melhoria e requalificação da rede 
viária municipal em várias estradas municipais do concelho e 
na rede de infraestruturas”, adiantou o presidente da Câmara de 
Mangualde, João azevedo em comunicado.
 O pavimento da estrada entre o cruzamento de Cubos e Bo-
galhais em cerca de dois quilómetros “vão permitir a melhoria 
na mobilidade e um aumento significativo de conforto e segu-
rança para as pessoas que diariamente transitam nesta estrada, 
melhorando também a rede viária da zona urbana da cidade”, 
reconhece o autarca.
 Para João azevedo todo o Plano de Investimentos “segue 
em linha com a estratégia que tinha sido definida”: Saímos do 
ajustamento financeiro no final de 2016 e conseguimos dar o 
salto qualitativo e de excelência para o investimento público, que 
durante 2017 não ficará por aqui. Há já um conjunto de inter-
venções na fase final de contratação pública e que passarão rapi-
damente para o terreno”.

empreiTada iNserida No plaNo de iNvesTimeNTos do mUNicípio
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'Dou Mais Tempo à Vida', um projeto da NRC-LPCC
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Abril de 2017
 
31 Views
 
Na passada sexta-feira, Mangualde acolheu o lançamento do projeto 'Dou Mais Tempo à Vida', do
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC). Na cerimónia, que
decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, marcou presença o edil mangualdense, João
Azevedo, e a Secretária-Geral da NRC-LPCC, Natália Amaral. A preceder ao lançamento, realizou-se
uma Ação de Educação para a Saúde sobre Prevenção de Cancro e a apresentação oficial do projeto.
No final, ainda houve tempo para um momento musical que terminou com convívio e inscrição de
equipas.
 
Para João Azevedo, 'trata-se de um projeto de grande nobreza para o concelho. Um projeto de
solidariedade e de compromisso'. O edil congratula todos os mangualdenses envolvidos na iniciativa 'o
concelho de Mangualde muniu-se de pessoas e ideias para dar uma resposta muito boa a este
projeto'. Acrescentando que se trata de uma iniciativa fundamental para 'formar pessoas e educar
para esta temática, porque vai aumentar o grau de conhecimento e criar uma maior consciência na
nossa juventude. É imperativo estarem mais sensibilizados para prevenir e serem mais solidários com
quem atravessa momentos difíceis'.
 
DOU MAIS TEMPO À VIDA: PROMOÇÃO DA
 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E PREVENÇÃO DO CANCRO
 
Trata-se de projeto comunitário que vai envolver a população do concelho de Mangualde, durante três
meses, em atividades de promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, assim como a
divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família. O projeto
concretiza-se através do desenvolvimento de diversas atividades onde é promovida a mobilização do
indivíduo e da comunidade para a luta contra o cancro, nas suas várias dimensões.
 
A participação pode ser feita através da criação de equipas que irão desenvolver atividades de
sensibilização para a problemática da doença oncológica e atividades de angariação de fundos. As
equipas devem ter um número mínimo de sete e máximo de 15 elementos, e podem ser grupos de
amigos ou conhecidos, familiares, colegas de trabalho ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia,
etc. Mais informações através de email dmtv.mangualde@ligacontracancro.pt, telefone 239 487 490,
telemóvel 911 787 789 ou 911 787 793, ou em facebook.com/tempoavida.
 
Por:Mun.Mangualde
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Antonio Pacheco
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ASSOCIAÇÃO MANGUALDE AZURARA CELEBRA 25 
ANOS E INAUGURA SEDE 
A AMA — Associação Mangualde Azurara celebrou 
25 anos de existência e assinalou a data no passado 
sábado, dia 8, com um momento há muito aguardado 
por todos: a inauguração da Sede. Estiveram presentes 
o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, o Presidente da Junta da União das 
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, 
Bernardino Azevedo, o Presidente da AMA, Albertino  

Santos Ferreira, entre outros. 
A Sede foi construída com a ajuda de todos, de várias 
entidades, empresas, pessoas singulares e da equipa 
de trabalho da AMA. O espaço, que serve para os 
diversos momentos culturais bem como os ensaios 
do Rancho, as aulas de ginástica de manutenção e 
as aulas de Zumba, é construído por dois salões, uma 
cozinha industrial e sanitários. 
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4042  ANIVERSÁRIO DA SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE MANGUALDE 
No passado dia 16 de Março, a Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde completou 404 anos de 
vida ao serviço da nossa Comunidade. Para celebrar 
esta data, a Misericórdia de Mangualde preparou um 
programa diversificado, que aconteceu de17 a 19 de 
Março. 

CONCERTO GOSPEL NO ARRANQUE DAS 
COMEMORAÇÕES DO 404° ANIVERSÁRIO DA 
MISERICÓRDIA DE MANGUALDE 
As comemorações começaram da melhor forma com 
um magnífico concerto Gospel, pelo "Coimbra Gospel 
Choir", na igreja da Misericórdia, onde mais de uma 
centena de pessoas, entre "Irmãos", Colaboradores, 
Utentes e amigos da Santa Casa tiveram a 
oportunidade de assistir, durante cerca de uma hora 
a um vasto reportório de temas como "happy day" e 
"open your heart", entre outros. 
Este concerto, como acontece com todo os concertos 
Gospel, foi também um momento de espiritualidade, 
apelando a uma mudança de vida assente numa nova 
relação com Deus, onde a oração é fundamental. 
Deus onisciente e onipotente um Deus presente e 
poderoso, zeloso pelos seus amados filhos. A sua 
misericórdia e graça são infinitas. Estes louvores 
trazem esta mensagem de esperança, fé e salvação. 
Para tal é preciso abrir o nosso coração a Deus e ter 
a esperança que o Senhor é seguramente o nosso 
pastor e com Ele nada nos faltará. É com esta fé 
que a Misericórdia de Mangualde continua a ser a 
instituição que apoia as pessoas mais frágeis, num 
verdadeiro espirito de servir. 
A Misericórdia de Mangualde agradece, por isso, a 
todos os cantores que integram o "Coimbra Gospel 
Choir", a sua profunda generosidade e boa disposição. 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA SOBRE PATRIMÓNIO 
CULTURAL EDIFICADO DE MANGUALDE 
no passado dia 17 de Março foi inaugurada a 
exposição de pinturas intitulada "Património Cultural  

Edificado de Mangualde — Visão Artística". Esta 
exposição é constituída por 10 obras plásticas da 
autoria do artista Aires dos Santos e esteve patente 
ao publico, no edifico contiguo à Igreja da Misericórdia 
até ao dia 26 de Março. 
Na abertura da exposição, a escritora Lurdes 
Maravilha, nossa convidada para esta sessão, dedicou 
alguns poemas à Misericórdia de Mangualde e ao 
património que se evoca nesta exposição. 
O património edificado, seja de natureza monumental 
e artística ou absolutamente desprovido de 
particularidades que o inscrevam nos padrões da 
Estética, constitui o elemento que de forma indelével 
marca a paisagem de qualquer território, ao longo dos 
séculos ou milénios. 
Congrega em si o resultado de variadas formas 
de pensar, de ver, de agir, de estar, mentalidades; 
nasce, desenvolve-se, substitui-se e amiúde definha, 
fixando o testemunho da sua existência na ruína; 
responde a imperativos práticos, a necessidades 
absolutas, a devaneios, a caprichos frívolos; impõe-
se na paisagem, faz parte dela, integra-a de forma 
simbiótica ou em contrastante dissonância; contudo 
é perenemente o traço mais distintivo da criação 
humana. 
O edificado em exposição distingue, preferencial 
e intencionalmente, a monumentalidade e a 
arte contidas nos palácios e nas igrejas mais 
representativos do território mangualdense. São 
lugares de viver, material e espiritualmente; lugares 
do quotidiano das pessoas dos séculos XVII, XVIII 
e XIX e que se perpetuam como sítios dos dias de 
hoje e desejados para os dias de amanhã. O Dólmen 
de Cunha Baixa, construído há 5 mil anos, por 
deambulantes comunidades agro-pastoris, é local 
de repouso, de derradeira morada, não de todos, 
mas apenas dos representantes das elites de chefia 
daqueles remotos antepassados. 
O génio artístico do pintor ressuscita na tela o ânimo 
de cada edifício; dota-os de urna nova dimensão  

existencial; relembra-os como palco vivo de uma 
prolixa história já algo cominuída, mas não ainda 
extinguida; resgata-os para o nosso quotidiano. 

SESSÃO SOLENE 
No dia 18 de Março, realizou-se na Igreja da 
Misericórdia a Sessão Solene Comemorativa do 404° 
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 CM M 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 liquido 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. 
Já à noite, teve lugar no Hotel Sr.a do Castelo o 
Jantar de Aniversário da Santa Casa da Misericórdia 
de Mangualde, no qual participaram cerca de 100 
pessoas. 

HOMENAGEM AO DR. JOÃO DE ALMEIDA 
FERRÃO 
No dia 18 de Março, a Santa Casa da Misericórdia 
de Mangualde homenageou o Dr. João de Almeida 
Ferrão, em Sessão Solene Comemorativa do 404° 
Aniversário da Instituição. A Cerimónia decorreu na 
Igreja da Misericórdia, onde marcaram presença a 
família e amigos do Dr. João Ferrão, o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde-João Azevedo, 
o Provedor da Misericórdia de Mangualde — José 
Tomás, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
da Misericórdia - Victor Gomes, Mesários, "Irmãos", 
Utentes, Colaboradores e Amigos da Misericórdia de 
Mangualde. 
Durante a Cerimónia de Homenagem, a Mesária — 
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Maria João leu a ficha biografia do Dr. João Ferrão, 
a que seguiu a Leitura de um poema pela Vice-
Provedora — Isabel Couto e as intervenções do 
Provedor — José Tomás e do Presidente da CM M —
João Azevedo. A homenagem foi materializada com 
a entrega, à família, da medalha da Instituição e do 
testemunho de apreço, pelos serviços relevantes e 
de elevado mérito prestados à Instituição durante 49 
anos. 
Esta homenagem, quase 11 anos depois da sua 
partida, é a certeza de que "a memória alimenta 
a cultura de um povo, nutre a esperança e torna 
humano o ser humano", como tão bem disse o grande 
pensador Elie Wiesel, Prémio Nobel da Paz de 1986. 
O Dr. João Ferrão nasceu em Mangualde a 5 de 
Dezembro de 1928. Filho de José Ferrão e de Celina 
da Conceição, de quem recebeu esmerada educação. 
Desde cedo revelou grande capacidade intelectual e 
o interesse pelo conhecimento, em particular pelas 
questões de saúde. 
Frequentou o colégio de S. José, em Mangualde, até 
1939, findo o qual se matriculou na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra, tendo obtido a 
licenciatura em 1953. 
Desde então, teve uma vida repleta de cargos e 
funções, tanto no setor privado, como no setor público 
e também no serviço à comunidade, conforme atesta 
a sua ficha biografia. 
O Dr. Ferrão foi ao longo de toda sua vida um médico 
de grande talento e um apaixonado pela atividade de 
medicina. 
Na Santa Casa da Misericórdia de Mangualde foi 
admitido como irmão em 25 de Outubro de 1965, 
exerceu funções de Vice-presidente da Assembleia 
Geral e foi médico da Instituição, até à data do seu 
falecimento. Nas funções que desempenhou na 
Misericórdia de Mangualde, como em todas as outras, 
o Dr. João Ferrão deu a sua contribuição, sempre com 
uma quase obstinada dedicação. 
Como profissional e cidadão, o seu trabalho e a 
sua contribuição social foram reconhecidas através 
das homenagens que recebeu do Rotary Club de 
Mangualde, em 1999, a atribuição pela Câmara 
Municipal da Medalha Municipal de Mérito em 2001  

e a homenagem do Hospital de Viseu, em 2003. 
Também a Misericórdia de Mangualde perpétua a sua 
memória no Salão Nobre da Instituição, na qual se 
pode ler a sua frase mais querida: "Não fiz tudo o que 
amei, mas amei tudo o que fiz". 
Por trás de uma timidez que o fazia, muitas vezes, 
aparentar uma seriedade que impunha distância, havia 
um homem simples, sensível e amoroso. A perfeita 
compreensão desses seus sentimentos exigia como 
que uma análise hermenêutica das suas formas de 
expressão. 
Quem o conheceu mais de perto sabe que o Dr. João 
Ferrão exibia o típico perfil do humanista, atento aos 
detalhes, sempre pronto para ajudar e a valorizar as 
pessoas. 
Por outro lado, quem privou da sua amizade sabe que 
o Dr. Ferrão detinha princípios rígidos de seriedade 
e justiça que o levavam a buscar a observância 
rigorosa da verdade e o faziam um apaixonado da 
exatidão. Esses mesmos princípios levavam-no, por 
vezes, a ser inflexível. Por outro lado, conferiam-lhe a 
firmeza nas decisões e a constância nas afeições e 
sentimentos. Assim compreendido, manifesta-se com 
clareza a razão maior pela qual foi fiel e leal aos seus 
amigos. Mais que isso, o fato de ter sido cristalino e 
verdadeiro, revelando-se sempre aquilo que de fato 
era. 
Só o amor e a amizade dão a coragem necessária 
para despojar a imagem gerada e mantida pelas 
forças da autoestima, da vaidade e do orgulho. Só 
quando revelado na essência daquilo que de fato se é, 
vencida a vergonha das limitações, defeitos e feiuras  

— desnudado à luz da verdade — é possível atingir 
esse patamar mais alto onde imperam a confiança e 
a fidelidade, pilares da segurança, da serenidade e 
da paz. O amor e a amizade não só permitem que um 
se revele ao outro, mas levam ao autoconhecimento. 
O aforismo "cogito, ergo sum" (penso, logo existo) 
de Descartes perde o seu sentido quando se pode 
proclamar "diligo, ergo sum" (amo, logo existo). 
Quem privou com o Dr. Ferrão não necessita de 
muitas palavras para o Homenagear ou louvar. Basta 
chamá-lo pelo substantivo maior: Amigo. 
A Cerimónia terminou com uma intervenção da Dr.a 
Isabel Ferrão, filha do homenageado, que agradeceu a 
iniciativa levado a cabo pela Misericórdia. 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA "ROSTOS DA 
MISERICÓRDIA" 
Inserido na programação das comemorações do 404° 
Aniversário da Misericórdia de Mangualde e do Dia do 
Pai, teve lugar no dia 19 de Março, no Lar Morgado 
do Cruzeiro, a inauguração da exposição de fotografia 
"Rostos da Misericórdia". 
Esta exposição retrata os rostos dos nossos Utentes, 
que são a Alma da Instituição e sua única razão de 
ser. É para eles que 150 colaboradores trabalham 
diariamente, dando o seu melhor, sempre com muitos 
afetos. 
Marcaram presença na inauguração da Exposição 
o Provedor Jose Tomás, a Vice Provedora Isabel 
Couto, os Mesários Manuel Cruz e Maria João, 
Colaboradores, Utentes e Familiares. 
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PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS EM 
MANGUALDE ASSINALARAM ESTA 
ÉPOCA 

V P.08 e 09 

Via Sacra, Amentar das Almas, Concertos, Benção 
dos Ramos, Vigilia Pascal, Visita Pascal, foram 
alguns dos eventos que tiveram lugar no concelho 
de Mangualde 

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, 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

CLINICO Rua Comb. INSTITUTO 

N.706 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

wwvv.jornalrenascimento.pt  
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PROJETO 
DOU MAIS TEMPO À VIDA 
MANGUALDE ACOLHEU 
LANÇAMENTO DO PROJETO "DOU 
MAIS TEMPO À VIDA" DA 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO 

P. 02 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIr 
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@sapo.pt  

4042  ANIVERSÁRIO DA 
SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS ASSINALARAM 
EFEMÉRIDE 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Ernaii: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 
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móveis, Ida 

www.movifornos.pt  

V P. 04 

Página 77



A78

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 24,50 x 32,10 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 69192186 15-04-2017

CAMINHADA E LAÇO AZUL HUMANO ALERTAM 
PARA OS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA 
Realizou-se no passado dia 4 de abril, ao final da manhã, 
a Caminhada Solidária e a Construção do Laço Azul 
Humano, símbolo da campanha contra os maus-tratos 
infantis, no âmbito da Comemoração do Mês da Preven-
ção dos Maus-Tratos na Infância que decorre este mês 
de abril. A ação, que decorreu no Largo Dr. Couto, foi 
organizada pela CPCJ de Mangualde em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde e com o Agrupamento 
de Escolas de Mangualde 
CAMINHADA CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE 
DOIS MIL ALUNOS 
Esta caminhada, que contou com a participação de dois 
mil alunos, realizou-se com o intuito de alertar e sensibi-
lizar os participantes e a comunidade em geral para as 
questões da violência e maus-tratos na infância e para 
a importância da prevenção destas situações. Para além 
dos alunos, participaram ainda professores e assistentes 
operacionais do Agrupamento de Escolas de Mangualde, 
bem como os alunos da Universidade Sénior, as Equipas 
da RLIS e do CLDS3G de Mangualde. Associaram-se 
ainda às comemorações do Mês da Prevenção dos Maus  

Tratos na Infância, os Senhores Padres do Arciprestado 
de Mangualde, o Comércio e a Indústria Local e a Comu-
nicação Social Local, A caminhada e o laço azul humano 
contaram ainda com o apoio da GNR e dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde. 
ENVOLVIMENTO I NTERG ERACIONAL 
Promovendo um envolvimento intergeracional, também 
os seniores do Concelho de Mangualde, com a super-
visão das IPSS da Associação de Solidariedade Social 
de Contenças de Baixo, Centro Paroquial de Alcafache, 
Centro Paroquial de Chãs de Tavares, Centro Paroquial 
da Cunha-Baixa, Centro Social e Paroquial de Abrunhosa 
-a-Velha e Centro Social e Paroquial de Fornos Maceira 
Dão, os alunos da Universidade Sénior, os alunos do 11° 
K e 11° H e o Projeto "Bons Velhos Tempos", uniram 
esforços para em conjunto preparar centenas de laços 
para a campanha do Laço Azul. Estes laços azuis, feitos 
com carinho pelos seniores, distribuídos pela comunidade 
como um lembrete constante da luta na proteção das 
crianças contra os maus-tratos, numa iniciativa de sensi-
bilização e oportunidade para nos lembrarmos da nossa 
responsabilidade coletiva e comunitária para a prevenção 
dos maus tratos. 
CAMPANHA DO LAÇO AZUL 
A 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 neces-
sários para prevenir o abuso infantil e a negligência. 
ALUNOS CONVIDADOS A REFLETIR 
Também os alunos do Agrupamento de Escolas de Man-
gualde foram convidados a refletir sobre a problemática, 
e num trabalho conjunto com os seus professores, elabo-
raram frases, que pretendem despertar as consciências 
de cada cidadão e da comunidade relativamente aos 
maus-tratos contra as crianças e sua prevenção. Estas 
frases foram lidas no final da Caminhada e irão estar 
afixadas durante todo o mês de abril, no átrio da Câmara 
Municipal de Mangualde: 
- "Que as nódoas negras sejam apenas sinal de brinca-
deira e não de maus-tratos. Amar e não maltratar" — 2° F 
- "Não gosto quando as crianças ficam presas nos quar- 

tos e amarradas às camas. Mas gosto quando as crianças 
ficam presas num abraço cheio de amor e carinho': — 3° E 
- "A alma, a mente e o corpo das crianças não devem ter 
nódoas negras de maus tratos porque se as tiverem são 
infelizes e vão ser adultos frágeis, tristes e com medos. 
As cicatrizes ficam lá dentro" - 4.°A 
- "A violência não deve ser praticada por nenhum cidadão 
do Mundo?' - 5°F 
- "Se sofreres de maus tratos, não tenhas vergonha de 
pedir ajuda — 7°E 
- "Criança não é brinquedo sente frio, fome e medo: — 8° 
- "A violência é a arma dos fracos e cobardes. Sê forte: 
diz não à violência!" - 8° CEFA 
- "Digo NÃO a qualquer forma de VIOLÊNCIA! Digo SIM 
à DIGNIDADE física, psicológica e moral!"— 8° PIEF 
- "Uma criança é unia luz que os maus tratos podem apa-
gar!"- 9°E 
- "Ris-te de unia criança, gozas com ela e ela ri-se con-
tigo, porque a INOCÊNCIA dela é maior do que a tua 
IGNORÂNCIA," — 9°G 
- "As crianças são frágeis e têm coração; elas querem 
amor e não solidão" - 10°A 
- "Dá cor ao mundo de uma criança, não lhe tires a infân-
cia!" - 1 0°C 
- "Não nasci para ser aliado, cúmplice do silêncio, esse 
que engana, esconde, ilude, Nasci para brincar, ser 
feliz e aproveitar a vida" - 11°A 
- "Educa com carinho, não mostres outro caminho." -
1 1°B 
- "A violência é o último refúgio do incompetente" - Isaac 
Asimov - 12°H 
- "A violência infantil deixa marcas irreparáveis: destrói a 
dignidade e a liberdade do ser humano" - 12°1 
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MANG UALDE ASSINALARAM ESTA 
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PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS EM 
MANGUALDE ASSINALARAM ESTA 
ÉPOCA 

V P.08 e 09 

Via Sacra, Amentar das Almas, Concertos, Benção 
dos Ramos, Vigilia Pascal, Visita Pascal, foram 
alguns dos eventos que tiveram lugar no concelho 
de Mangualde 

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, 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

CLINICO Rua Comb. INSTITUTO 

N.706 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  
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PROJETO 
DOU MAIS TEMPO À VIDA 
MANGUALDE ACOLHEU 
LANÇAMENTO DO PROJETO "DOU 
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LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO 

P. 02 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIr 
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@sapo.pt  

4042  ANIVERSÁRIO DA 
SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
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VÁRIOS EVENTOS ASSINALARAM 
EFEMÉRIDE 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 
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MESQUITELA MAIS 
PERTO DA CIDADE DE 
MANGUALDE 
Já arrancaram as obras de pavimentação da Rua da 
Ponte/Moitas de Fora na freguesia de Mesquitela, 
uma artéria importante do concelho que liga a Aldeia 
de Mesquitela à cidade de Mangualde (Rua da 
Estação). A obra está a cargo da União de Freguesias 
de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e conta com 
financiamento da Câmara Municipal de Mangualde. A 
empreitada insere-se no Plano de Investimentos da 
Autarquia e no Plano de Reforço Financeiro para as 
Juntas de Freguesia. 
A pavimentação, cubo de granito, vem resolver 
problemas de acessibilidade, conforto e segurança 
para os residentes e para os utentes da ligação 
entre o perímetro urbano da cidade e a localidade da 
Mesquitela, encurtando a deslocação em cerca de 1,2 
km, com ligação direta ao parque escolar e parque 
desportivo. 
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MANGUALDE CONVIDA OS MAIS NOVOS A 'DORMIR 
COM LIVROS' 
22 DE ABRIL, 21H00, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. 
ALEXANDRE ALVES 
Pelo 11° ano, a Câmara Municipal de Mangualde 
convida as crianças entre os 6 e os 11 anos a "Dormir 
com Livros", na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves. A sessão tem lugar na noite de 22 de abril, às 
21 h00, e tem como intuito assinalar o Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor, que se comemora a 
23 de abril, fomentando o gosto pela leitura junto dos 
mais novos, numa noite diferente, onde a maratona dos 
contos só termina quando o sono chegar. 
As crianças, acompanhadas do encarregado de 
educação, do pai ou da mãe, vão passar uma noite 
rodeados de livros e participar em diversas atividades. 
Apresentação do livro "O Elefante Tó Zé" de Susana  

Martins, espetáculo "Contos e cantos" com Dennis 
Xavier & Sofia Moura, contos pela noite dentro com a 
equipa da Biblioteca Municipal, pais, mães e crianças 
e ceia partilhada fazem parte desta noite diferente. 
Na manhã de dia 23 de abril será servido o pequeno-
almoço a todos os participantes, oferecido pela Câmara 
Municipal de Mangualde. 
Cada criança e acompanhante deverão trazer um 
saco cama, pijama ou fato de treino, escova e pasta 
de dentes e o/s livro/s preferido/s, e ainda, um doce 
ou salgado para a ceia. As inscrições, gratuitas, mas 
obrigatórias, são limitadas a um máximo de 25 crianças 
(+25 adultos) e decorrem até 20 de abril na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, através do telefone 232 
617 172 ou do email biblioteca@cmmangualde.pt. 
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PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE 
Um pouco por todo o concelho, com especial 
destaque para a cidade de Mangualde, a época 
Pascal que se vive, apresentou vários momentos que 
levam a viver esta época de forma especial. 
Assim, numa 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, teve lugar no dia 1 de abril, pelas 21 h30, a 
Igreja Paroquial de Mangualde um Concerto Musical 
(Introitus e narração de Ricardo Carriço). No dia 2 e 
como já noticiado na nossa última edição teve lugar 
a Via Sacra no Monte Senhora do Castelo. No dia 8, 
o Largo da Igreja da Misericórdia acolheu 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 Tíbaldinho. 
O Domingo de Ramos teve dois momentos especiais. 
Às 11h00 decorreu 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 G N R, na Igreja Paroquial de 
Mangualde. 

Na 5' feira santa, dia 13, a Igreja Paroquial de 
Mangualde acolheu, às 21 h00, a Missa da Ceia do 
Senhor, e na 6a feira, realizou-se uma Via Sacra na 
cidade de Mangualde, pelos Escuteiros de Mangualde 
e pelos Escuteiros de Ranhados, Viseu. A via sacra 
saiu da Igreja Nossa Senhora do Desterro (Capela 
do Rebelo), às 21h30, e foi até à Igreja Paroquial de 
Mangualde. A Vigília Pascal realizou-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. 
Ficam algumas imagens dos eventos pascais 
realizados em Mangualde e em algumas localidades 
do concelho. 
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Visita pascal na Mesquitela 

Visita pascal em Quintela de Azurara Visita pascal em Vila Cova de Tavares 

Visita pascal em Guimarães de Tavares 
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PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS EM 
MANGUALDE ASSINALARAM ESTA 
ÉPOCA 

V P.08 e 09 

Via Sacra, Amentar das Almas, Concertos, Benção 
dos Ramos, Vigilia Pascal, Visita Pascal, foram 
alguns dos eventos que tiveram lugar no concelho 
de Mangualde 

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, 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

CLINICO Rua Comb. INSTITUTO 

N.706 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

wwvv.jornalrenascimento.pt  

15 de Abril de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 

Publicação Quinzenal 
Preço 1,10 

 

1Z,en eim  liVMANGUAL

O  

DE 

• 

CAMINHADA 

SOLIDÁRIA 

CERCA DE DOIS MIL ALUNOS 
PARTICIPARAM NA CAMINHADA 
SOLIDÁRIA E CONSTRUÇÃO DO LAÇO 
AZUL HUMANO QUE ALERTAM PARA OS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 

P. 07 

PROJETO 
DOU MAIS TEMPO À VIDA 
MANGUALDE ACOLHEU 
LANÇAMENTO DO PROJETO "DOU 
MAIS TEMPO À VIDA" DA 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO 

P. 02 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIr 
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@sapo.pt  

4042  ANIVERSÁRIO DA 
SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS ASSINALARAM 
EFEMÉRIDE 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 

Telem. 914 036 037 

Ernaii: geral@movifornos.pt  

Bairro das Capelas 

6370-175 

FORNOS DE ALGODRES 

comércio de 
móveis, Ida 

www.movifornos.pt  

V P. 04 
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PROJETO DOU MAIS TEMPO À VIDA 
Na passada sexta-feira, dia 7 de abril, Mangualde 
acolheu o lançamento do projeto 'Dou Mais Tempo 
à Vida', do Núcleo Regional do Centro da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC). Na 
cerimónia, que decorreu na Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, marcou presença o Presidente da 
Câmara de Mangualde, João Azevedo e a Secretária-
Geral da NRC-LPCC, Natália Amaral. 
A cerimónia de lançamento contou com a 
apresentação oficial do projeto, onde foi dado a 
conhecer o caminho a percorrer nos três meses de 
duração que o mesmo terá. 
Assim, neste período de tempo em que decorrerá 
o projeto o concelho de Mangualde verá o seu 
quotidiano envolvido em atividades de angariação 
de fundos e consciencialização para a prevenção da 
doença oncológica. 
A ligação que ficou de uma presença no concelho há 
cerca de dois anos atrás e o trabalho desenvolvido 
pelo Grupo de Voluntariado de Mangualde, estiveram 
na base da escolha de Mangualde para acolher o 
lançamento do projeto. 
O trabalho desenvolvido pelos voluntários e pelos 
núcleos existentes na zona centro do país, foram 
destacados por Natália Amaral. 
Durante estes 3 meses de duração do projeto, três 
pontos terão especial destaque, a prevenção primária, 
a prevenção secundária e a educação para a saúde. 
A terminar a sua intervenção a Secretária Geral da 
NRC-LPCC, deixou um especial agradecimento a 
todos quantos têm colaborado e ajudado nesta causa. 
Seguidamente o Presidente da Câmara de 
Mangualde, João Azevedo salientou o projeto como 
sendo de grande nobreza para o concelho. Um projeto 
de solidariedade e de compromisso, congratulando-
se com os mangualdenses envolvidos na iniciativa  

Após as intervenções, foram apresentadas as 11 
equipas já formadas num total de 101 pessoas. A 
encerrar, teve lugar a atuação da Orquestra Mais 
Musica das Escolas de Mangualde seguindo-se um 
beberete de confraternização organizado pelo Grupo 
de Voluntariado de Mangualde. 

RESUMO DO PROJETO DOU MAIS TEMPO À VIDA 
Trata-se de projeto comunitário que vai envolver a 
população do concelho de Mangualde, durante três 
meses, em atividades de promoção da educação 
para a saúde e prevenção do cancro, assim como a 
divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC 
de apoio ao doente oncológico e à família. O projeto 
concretiza-se através do desenvolvimento de 
diversas atividades onde é promovida a mobilização 
do indivíduo e da comunidade para a luta contra o 
cancro, nas suas várias dimensões. 
A participação pode ser feita através da criação 
de equipas que irão desenvolver atividades de 
sensibilização para a problemática da doença 
oncológica e atividades de angariação de fundos. 
As equipas devem ter um número mínimo de sete e 
máximo de 15 elementos, e podem ser grupos de 
amigos ou conhecidos, familiares, colegas de trabalho 
ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia, etc. 
Mais informações através de email dmtv.mangualde@ 
hgacontracancro., telefone 239 487 490, telemóvel 
911 787 789 ou 911 787 793, ou em facebook.com/ 
tempoavida. 

referindo que o concelho de Mangualde se muniu de 
pessoas e ideias para dar uma resposta muito boa 
a este projeto. Acrescentando ainda, que se trata 
de uma iniciativa fundamental para formar pessoas 
e educar para esta temática, porque vai aumentar o 
grau de conhecimento e criar uma maior consciência 
na nossa juventude. E imperativo estarem mais 
sensibilizados para prevenir e serem mais solidários 
com quem atravessa momentos difíceis. 
Manuel Marques, do Grupo de Voluntariado de 
Mangualde, deixou também a sua satisfação pela 
escolha deste concelho para o lançamento do projeto, 
salientando o trabalho desenvolvido pelo Grupo de 
Mangualde, que em muito contribuiu para a escolha. 
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PÁSCOA NO CONCELHO DE MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS REALIZADOS EM 
MANGUALDE ASSINALARAM ESTA 
ÉPOCA 

V P.08 e 09 

Via Sacra, Amentar das Almas, Concertos, Benção 
dos Ramos, Vigilia Pascal, Visita Pascal, foram 
alguns dos eventos que tiveram lugar no concelho 
de Mangualde 

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, 
n° 27  DEOFTALMOLOGIA 

Rua da 
Saudade, 

n°7 

CLINICO Rua Comb. INSTITUTO 

N.706 Diretor: Serafim Tavares 
Zona Industrial do Salgueiro Lt4, 3534 - 005 Mangualde 
geral@jornalrenascimento.pt  

wwvv.jornalrenascimento.pt  

15 de Abril de 2017 Granitos Pimentel & Tavares, Lda 
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PARTICIPARAM NA CAMINHADA 
SOLIDÁRIA E CONSTRUÇÃO DO LAÇO 
AZUL HUMANO QUE ALERTAM PARA OS 
MAUS TRATOS NA INFÂNCIA 
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PROJETO 
DOU MAIS TEMPO À VIDA 
MANGUALDE ACOLHEU 
LANÇAMENTO DO PROJETO "DOU 
MAIS TEMPO À VIDA" DA 
LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO 

P. 02 

FUNERÁRIA FERRAZ & ALFREDO, LIr 
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@sapo.pt  

4042  ANIVERSÁRIO DA 
SANTA CASA DA 
MISERICÓRDIA DE 
MANGUALDE 

VÁRIOS EVENTOS ASSINALARAM 
EFEMÉRIDE 

Telef. e Fax: 271 703 059 
(Exposição) 

Telef. 271 703 200 
(Residência) 

Telef. 271 104 179 (Oficial) 
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EM MANGUALDE DOU MAIS TEMPO À VIDA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-04-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1fe2e86

 
Apresentado projeto da Liga Portuguesa Contra o Cancro TRATA-SE DE UM PROJETO DE GRANDE
NOBREZA PARA O CONCELHO. UM PROJETO DE SOLIDARIEDADE E DE
 
Apresentado projeto da Liga Portuguesa Contra o Cancro
 
"TRATA-SE DE UM PROJETO DE GRANDE NOBREZA PARA O CONCELHO.
 
UM PROJETO DE SOLIDARIEDADE E DE COMPROMISSO"- JOÃO AZEVEDO
 
Na passada sexta-feira, Mangualde acolheu o lançamento do projeto 'Dou Mais Tempo à Vida', do
Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC). Na cerimónia, que
decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, marcou presença o edil mangualdense, João
Azevedo, e a Secretária-Geral da NRC-LPCC, Natália Amaral. A preceder ao lançamento, realizou-se
uma Ação de Educação para a Saúde sobre Prevenção de Cancro e a apresentação oficial do projeto.
No final, ainda houve tempo para um momento musical que terminou com convívio e inscrição de
equipas.
 
Para João Azevedo, 'trata-se de um projeto de grande nobreza para o concelho. Um projeto de
solidariedade e de compromisso'. O edil congratula todos os mangualdenses envolvidos na iniciativa 'o
concelho de Mangualde muniu-se de pessoas e ideias para dar uma resposta muito boa a este
projeto'. Acrescentando que se trata de uma iniciativa fundamental para 'formar pessoas e educar
para esta temática, porque vai aumentar o grau de conhecimento e criar uma maior consciência na
nossa juventude. É imperativo estarem mais sensibilizados para prevenir e serem mais solidários com
quem atravessa momentos difíceis'.
 
DOU MAIS TEMPO À VIDA: PROMOÇÃO DA
 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E PREVENÇÃO DO CANCRO
 
Trata-se de projeto comunitário que vai envolver a população do concelho de Mangualde, durante três
meses, em atividades de promoção da educação para a saúde e prevenção do cancro, assim como a
divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família. O projeto
concretiza-se através do desenvolvimento de diversas atividades onde é promovida a mobilização do
indivíduo e da comunidade para a luta contra o cancro, nas suas várias dimensões.
 
A participação pode ser feita através da criação de equipas que irão desenvolver atividades de
sensibilização para a problemática da doença oncológica e atividades de angariação de fundos. As
equipas devem ter um número mínimo de sete e máximo de 15 elementos, e podem ser grupos de
amigos ou conhecidos, familiares, colegas de trabalho ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia,
etc. Mais informações através de email dmtv.mangualde@ ligacontracancro.pt, telefone 239 487 490,
telemóvel 911 787 789 ou 911 787 793, ou em facebook.com/tempoavida.
 
Rua Direita
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Mangualde convida os mais novos a dormirem com livros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-04-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2293

 
Mangualde convida os mais novos a dormirem com livros
 
2017-04-16
 
Pelo 11º ano, a Câmara Municipal de Mangualde convida as crianças entre os 6 e os 11 anos a "Dormir
com Livros", na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A sessão tem lugar na noite de 22 de abril,
às 21h00, e tem como intuito assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que se
comemora a 23 de abril, fomentando o gosto pela leitura junto dos mais novos, numa noite diferente,
onde a maratona dos contos só termina quando o sono chegar.
 
As crianças, acompanhadas do encarregado de educação, do pai ou da mãe, vão passar uma noite
rodeados de livros e participar em diversas atividades. Apresentação do livro "O Elefante Tó Zé" de
Susana Martins, espetáculo "Contos e cantos" com Dennis Xavier & Sofia Moura, contos pela noite
dentro com a equipa da Biblioteca Municipal, pais, mães e crianças e ceia partilhada fazem parte desta
noite diferente. Na manhã de dia 23 de abril será servido o pequeno-almoço a todos os participantes,
oferecido pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
Cada criança e acompanhante deverão trazer um saco cama, pijama ou fato de treino, escova e pasta
de dentes e o/s livro/s preferido/s, e ainda, um doce ou salgado para a ceia. As inscrições, gratuitas,
mas obrigatórias, são limitadas a um máximo de 25 crianças (+25 adultos) e decorrem até 20 de abril
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, através do telefone 232 617 172 ou do email [email
protected] Podendo ainda ser enviadas por correio para Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves - Rua
José Maria de Almeida, nº 1 - 3530 -091 Mangualde. A ficha de inscrição está disponível em
www.cmmangualde.pt.
 
2017-04-16
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Dormir com os livros na Biblioteca
A Biblioteca Municipal de Mangualde vai proporcionar às
crianças uma noite diferente, de sábado para domingo,
em que estas são convidadas a ‘Dormir com os livros’. A
iniciativa tem início às 21h00 e termina no dia seguinte. 

Página 90



A91

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 8,30 x 9,32 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69148518 19-04-2017

Sessões sobre o Plano de
Mobilidade em Dão Lafões
CIM A Comunidade Intermu-
nicipal (CIM) Viseu Dão Lafões
ai promover sessões de escla-
recimento sobre o projecto de
Plano Intermunicipal de Mo-
bilidade e Transportes Viseu
Dão Lafões. O objectivo é dar
a conhecer este importante
projecto à sociedade civil e, si-
multaneamente, envolver to-
dos os cidadãos no processo
de construção de melhores so-
luções para a mobilidade re-
gional.

As quatro sessões de escla-
recimento, abertas ao público,
começam no dia 26 deste mês,
às 15h00, na Casa do Adro, em
Viseu, e destina-se aos muni-

cípios de Oliveira de Frades,
São Pedro do Sul, Viseu e Vou-
zela, e outra às 18h30 no Salão
Nobre da Câmara Municipal,
em Vila Nova de Paiva, desti-
nada aos municípios de Aguiar
da Beira, Castro Daire, Sátão e
Vila Nova de Paiva. 

No dia 4 de Maio realizam-
se mais duas sessões: às 15h00
no Centro de Inovação e Dina-
mização Empresarial de Man-
gualde, para os municípios de
Mangualde, Nelas e Penalva do
Castelo, e às 18h30, no Auditó-
rio do Museu Terra de Bestei-
ros, em Tondela, para os mu-
nicípios de Carregal do Sal,
Santa Comba Dão e Tondela. |
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Semana Santa Mangualde 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-04-2017

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/destaques.php?id=286

 
O Município de Mangualde realizou na primeira metade do mês de abril, diversas atividades inseridas
no programa da Semana Santa. O Viseu Now marcou presença em quatro desses eventos e traz os
melhores momentos até si.
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 O Núcleo Regional do Cen-
tro da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro lançou em Mangual-
de o projeto comunitário ‘Dou 
Mais Tempo à Vida’ que ao lon-
go de três meses vai envolver a 
população local num conjunto 
de atividades de promoção da 
educação para a saúde e a pre-
venção do cancro. Ao mesmo 
tempo, o projeto divulga um 
conjunto e iniciativas de apoio 
ao doente oncológico e à pró-
pria família.
 Este projeto de intervenção 
junto da comunidade, coorde-
nado por Diana Gonçalves, e 
que conta com a colaboração 
da autarquia de Mangualde, 
vai decorrer até 15 de julho. Ao 
longo dos três meses, as ações 
programadas irão intervir em 
três grandes domínios - saber, 
agir e sorrir - divulgou a orga-
nização na cerimónia de apre-
sentação realizada na semana 

passada.
 Saber porque consiste em 
“capacitar o indivíduo de co-
nhecimentos de saúde visando 
uma mudança de atitudes e 
comportamentos para a pre-
venção do cancro”, explica a 
organização numa nota escrita. 
Agir por “promover a responsa-
bilidade individual e comunitá-
ria e desenvolver competências 
que permitam a tomada de de-
cisões conscientes, informadas 
e responsáveis e a adoção de 
estilos de vida saudáveis”. Final-
mente Sorrir porque o projeto 
quer “estimular a melhoria da 
qualidade de vida, da felicidade 
e do bem-estar individual e da 
comunidade através da partici-
pação cívica em atividades de 
voluntariado, que estimulem 
a mudança coletiva para com-
portamentos de saúde e para a 
consciencialização que está nas 
mãos de todos”.

 Para o presidente da Câma-
ra de Mangualde, João Azeve-
do, “trata-se de um projeto de 
grande nobreza, de solidarie-
dade e de compromisso para o 
concelho”, consciente de que irá 
“aumentar o grau de conheci-
mento e criar uma maior cons-
ciência na juventude”, de forma 

a “estarem mais sensibilizados 
para prevenir e serem mais so-
lidários com quem atravessa 
momentos difíceis”.
 A participação neste projeto 
pode ser feita através da criação 
de equipas que irão desenvol-
ver atividades de sensibilização 
para a problemática da doença 

oncológica e atividades de an-
gariação de fundos. As equipas 
devem ter um número mínimo 
de sete e máximo de 15 ele-
mentos, podendo ser grupos de 
amigos ou conhecidos, familia-
res, colegas de trabalho ou de 
uma coletividade, de um bairro 
ou aldeia.

MANGuALDE 
Projeto comunitário para prevenir e lutar contra o cancro

O PROGRAMA de inteRvençãO vAi teR AtividAdes Até 15 de julhO
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 Pelo 11º ano, a Câmara Mu-
nicipal de Mangualde convida 
as crianças entre os 6 e os 11 
anos a ‘Dormir com Livros’, na 
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves. A sessão tem lu-
gar na noite do próximo sábado, 
de 22 de abril, às 21h, garantin-
do “uma noite diferente onde a 

maratona dos contos só termina 
quando o sono chegar”, antecipa 
a autarquia em comunicado.
 “Dormindo com os Livros 
visa assinalar o Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor, 
que se comemora a 23 de abril, 
fomentando o gosto pela leitura 
junto dos mais novos.

 As crianças, juntas com o 
encarregado de educação, o pai 
ou a mãe - e acompanhadas de 
uma trocha com saco-cama, pi-
jama, escova de dentes e livros 
- vão passar uma noite rodeadas 
de livros e participar em diver-
sas atividades. Apresentação do 
livro ‘O Elefante Tó Zé’ de Susa-

na Martins, espetáculo ‘Contos 
e cantos’ com Dennis Xavier & 
Sofia Moura, contos pela noite 
dentro com a equipa da Biblio-
teca Municipal, e ceia partilhada 
fazem parte desta noite diferen-
te. Na manhã de dia 23 de abril 
será servido o pequeno-almoço 
a todos os participantes, ofere-

cido pela Câmara Municipal.
 As inscrições são gratuitas, 
mas obrigatórias e limitadas 
a um máximo de 25 crianças 
(+25 adultos) e decorrem até 
esta quinta-feira, na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, 
através do telefone 232 617 172 
ou do email biblioteca@cm-
mangualde.pt. A ficha de ins-
crição está disponível em www.
cmmangualde.pt.

Crianças de Mangualde voltam a dormir com os livros
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Câmara Municipal de Mangualde juntou-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios (DIMS) 2017 e assinalou a efeméride com a colocação de painéis interpretativos no Dólmen de
Cunha Baixa, e na Orca dos Padrões, na mesma freguesia.
 
Estes dois monumentos megalíticos destacam-se pela sua importância no contexto do património
arqueológico do concelho e do país. Recorde-se que o Dólmen de Cunha Baixa é Monumento Nacional
desde 1910.
 
Comemorado anualmente a 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios tem como
objetivo sensibilizar para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade
da sua proteção e valorização.
 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS EM MANGUALDE
 
O Dólmen de Cunha Baixa data do III milénio a.C., e foi erigido por comunidades seminómadas, e a
sua função era a de sepulcro. Encostada ao Rio Castelo, junto à localidade de Cunha Baixa, a Casa da
Orca ou Casa da Moura, como também é conhecido, marca vincadamente a planície e a paisagem
envolvente. Foi classificado como Monumento Nacional a 16 de junho de 1910.
 
A Orca dos Padrões, também na Freguesia de Cunha Baixa, foi construído entre o IV e o III milénio
a.C. Trata-se de um túmulo, com cerca de 2,80 metros de comprimento por 3,20 metros de largura, e
2,30 metros de altura. Em meados dos anos 90 foi alvo de uma ação de conservação e restauro.
 
Estes dois monumentos integram uma malha de construções megalíticas no concelho que
sobreviveram o passar de milénios.
 
20 de Abril de 2017
 
Redacção
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LIVROS No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial dos Livros e dos Direitos de Autor, que se 
assinala a 23 de abril, o Município de Mangualde 
convida as crianças com idades entre os 6 e os 11 
anos, a 'Dormir com Livros', na Biblioteca Munici- 

pal Dr. Alexandre Alves. A iniciativa tem início às 
21.00 horas do dia 22 de abril, e pretende, essen-
cialmente, "fomentar o gosto pela leitura junto dos 
mais novos, numa noite diferente, onde a marato-
na dos contos só termina quando o sono chegar". 
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"Dormir com Livros" dia 22 de abril 
na Biblioteca Dr. Alexandre Alves 

Pelo 11'2  ano, a Câmara Munici-
pal de Mangualde convida as crian-
ças entre os 6 e os 11 anos a "Dormir 
com Livros", na Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves. A sessão tem 
lugar na noite de 22 de abril, às 
21h00, e tem como intuito assinalar 
o Dia Mundial do livro e dos Direitos 
de Autor, que se comemora a 23 de 
abril, fomentando o gosto pela 
leitura junto dos mais novos, numa 
noite diferente, onde a maratona 
dos contos só termina quando o 
sono chegar. 

As crianças, acompanhadas do 
encarregado de educação, do pai ou 
da mãe, vão passar uma noite rodea-
dos de livros e participar em diversas 
atividades. Apresentação do livro "O 
Elefante Tó Zé" de Susana Martins, 
espetáculo "Contos e cantos" com 
Dennis Xavier & Sofia Moura, contos  

pela noite dentro com a equipa da 
Biblioteca Municipal, pais, mães e 
crianças e ceia partilhada fazem 
parte desta noite diferente. Na 
manhã de dia 23 de abril será  

servido o pequeno-
almoço a todos os 
participantes, ofere-
cido pela Câmara 
Municipal de Man-
gualde. 

Cada criança e 
acompanhante dev-
erão trazer um saco 
cama, pijama ou fato 
de treino, escova e 
pasta de dentes e o/s 
livro/s preferido/s, e 
ainda, um doce ou 
salgado para a ceia. 
As inscrições, gratu-
itas, mas obriga-
tórias, são limitadas a 

um máximo de 25 crianças (+25 

adultos). A ficha de inscrição está 
disponível em www.cmman- 
gualde.pt. 
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Projeto "Dou Mais Tempo à Vida" 

envolve população de Mangualde 
Mangualde acolheu o lançamento 

do projeto "Dou Mais Tempo à Vida", 

do Núcleo Regional do Centro da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro (NRC-

LPCC). Na cerimónia, que decorreu na 

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 

Alves, marcou presença o edil man-

gualdense, João Azevedo, e a se-

cretária-geral da NRC-LPCC, Natália 

Amaral. A preceder ao lançamento, re-

alizou-se uma Ação de Educação para a 

Saúde sobre Prevenção de Cancro e a 

apresentação oficial do projeto. No 

final, ainda houve tempo para um mo-

mento musical que terminou com con-

vívio e inscrição de equipas. 

Para João Azevedo, 'trata-se de um 

projeto de grande nobreza para o con-

celho. Um projeto de solidariedade e 

de compromisso'. O edil congratula 

todos os mangualdenses envolvidos na 

iniciativa, acrescentando que se trata 

de uma iniciativa fundamental para 

"formar pessoas e educar para esta 

temática, porque vai aumentar o grau 

de conhecimento e criar uma maior 

consciência na nossa juventude. É im-

perativo estarem mais sensibilizados 

para prevenir e serem mais solidários 

com quem atravessa momentos difí-

ceis". 

"Dou Mais Tempo à Vida" é uni pro-

jeto comunitário que vai envolver a 

população do concelho de Mangualde, 

durante três meses, em atividades de 

promoção da educação para a saúde e 

prevenção do cancro, assim como a di-

vulgação das iniciativas e dos serviços 

da LPCC de apoio ao doente oncológico 

e à família. O projeto concretiza-se 

através do desenvolvimento de diver-

sas atividades onde é promovida a mo-

bilização do indivíduo e da comunidade 

para a luta contra o cancro, nas suas  

várias dimensões. 

A participação pode ser feita 

através da criação de equipas que irão 

desenvolver atividades de sensibiliza-

ção para a problemática da doença on-

cológica e atividades de angariação de 

fundos. As equipas devem ter um 

número minimo de sete e máximo de 

15 elementos, e podem ser grupos de 

amigos ou conhecidos, familiares, cole-

gas de trabalho ou de uma coletivi-

dade, de um bairro ou aldeia, etc. 
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COLOCAÇÃO DE PAINÉIS INTERPRETATIVOS NO DÓLMEN DE CUNHA BAIXA E NA ORCA DOS
PADRÕES
 
A Câmara Municipal de Mangualde juntou-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios (DIMS) 2017 e assinalou a efeméride com a colocação de painéis interpretativos no Dólmen de
Cunha Baixa, e na Orca dos Padrões, na mesma freguesia.
 
Estes dois monumentos megalíticos destacam-se pela sua importância no contexto do património
arqueológico do concelho e do país. Recorde-se que o Dólmen de Cunha Baixa é Monumento Nacional
desde 1910.
 
Comemorado anualmente a 18 de abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios tem como
objetivo sensibilizar para a diversidade e vulnerabilidade do património, bem como para a necessidade
da sua proteção e valorização.
 
MONUMENTOS MEGALÍTICOS EM MANGUALDE
 
O Dólmen de Cunha Baixa data do III milénio a.C., e foi erigido por comunidades seminómadas, e a
sua função era a de sepulcro. Encostada ao Rio Castelo, junto à localidade de Cunha Baixa, a Casa da
Orca ou Casa da Moura, como também é conhecido, marca vincadamente a planície e a paisagem
envolvente. Foi classificado como Monumento Nacional a 16 de junho de 1910.
 
A Orca dos Padrões, também na Freguesia de Cunha Baixa, foi construído entre o IV e o III milénio
a.C. Trata-se de um túmulo, com cerca de 2,80 metros de comprimento por 3,20 metros de largura, e
2,30 metros de altura. Em meados dos anos 90 foi alvo de uma ação de conservação e restauro.
 
Estes dois monumentos integram uma malha de construções megalíticas no concelho que
sobreviveram o passar de milénios.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Novo curso  Pontos Bordados / Bordados de Tibaldinho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
21 de Abril de 2017
 
29 Views
 
Iniciou-se na passada terça-feira, dia 18 de abril, mais um curso de  Pontos Bordados / Bordados de
Tibaldinho . Esta ação, que conta com a participação de 15 formandas, realiza-se na sede da
Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, em Tibaldinho, sob o ensinamento da formadora
Cidália Rodrigues, até 3 de maio.
 
Na abertura da formação esteve presente a Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de
Mangualde, Maria José Coelho, o Presidente da Junta de Freguesia de Alcafache, Nelson Almeida, o
Presidente da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, Júlio Rodrigues, e Ulisses Monteiro, técnico do
CEARTE.
 
A Vereadora Maria José Coelho aproveitou a oportunidade para elogiar a formadora e as formandas
pelo interesse manifestado em desenvolverem competências "nesta arte de bordar, agora certificada,
que faz parte do nosso património cultural e da nossa tradição". Agradeceu também a colaboração
prestada pela Junta de Freguesia de Alcafache, pela Sociedade Filarmónica de Tibaldinho e pelo
CEARTE que em parceria "têm desenvolvido esforços para impulsionar este tipo de iniciativas que
promovem a identidade local".
 
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.
 
Por:Mun.Mangualde
 
21 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde acolhe curso de Bordados de Tibaldinho
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Iniciou-se no dia 18 de abril, mais um curso de  Pontos Bordados / Bordados de Tibaldinho . Esta
ação, que conta com a participação de 15 formandas, realiza-se na sede da Sociedade da Banda
Filarmónica de Tibaldinho, em Tibaldinho, sob o ensinamento da formadora Cidália Rodrigues, até 3 de
maio.
 
Na abertura da formação esteve presente a Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de
Mangualde, Maria José Coelho, o Presidente da Junta de Freguesia de Alcafache, Nelson Almeida, o
Presidente da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, Júlio Rodrigues, e Ulisses Monteiro, técnico do
CEARTE.
 
A Vereadora Maria José Coelho aproveitou a oportunidade para elogiar a formadora e as formandas
pelo interesse manifestado em desenvolverem competências "nesta arte de bordar, agora certificada,
que faz parte do nosso património cultural e da nossa tradição". Agradeceu também a colaboração
prestada pela Junta de Freguesia de Alcafache, pela Sociedade Filarmónica de Tibaldinho e pelo
CEARTE que em parceria "têm desenvolvido esforços para impulsionar este tipo de iniciativas que
promovem a identidade local".
 
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.
 
21 de Abril de 2017
 
Redacção
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De 18-04-2017 até 03-05-2017
 
Iniciou-se, dia 18 de abril, mais um curso de "Pontos Bordados / Bordados de Tibaldinho". Esta ação,
que conta com a participação de 15 formandas, realiza-se na sede da Sociedade da Banda Filarmónica
de Tibaldinho, em Tibaldinho, sob o ensinamento da formadora Cidália Rodrigues, até 3 de maio.
 
Na abertura da formação esteve presente a Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de
Mangualde, Maria José Coelho, o Presidente da Junta de Freguesia de Alcafache, Nelson Almeida, o
Presidente da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, Júlio Rodrigues, e Ulisses Monteiro, técnico do
CEARTE.
 
A Vereadora Maria José Coelho aproveitou a oportunidade para elogiar a formadora e as formandas
pelo interesse manifestado em desenvolverem competências "nesta arte de bordar, agora certificada,
que faz parte do nosso património cultural e da nossa tradição". Agradeceu também a colaboração
prestada pela Junta de Freguesia de Alcafache, pela Sociedade Filarmónica de Tibaldinho e pelo
CEARTE que em parceria "têm desenvolvido esforços para impulsionar este tipo de iniciativas que
promovem a identidade local".
 
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.
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1º Torneio Interassociações da Liberdade em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Abril de 2017
 
73 Views
 
O 1º Torneio Interassociações da Liberdade realiza-se em Mangualde, no próximo dia 25 de abril. O
encontro, promovido pela Associação de Futebol de Viseu (AFV) em parceria com a Câmara Municipal
de Mangualde, levará mais de meia centena de participantes ao Complexo Desportivo de Mangualde, a
partir das 15h00.
 
A competição conta com as Seleções Distritais Sub-12 e Sub-13 das Associações de Futebol de Viseu,
Bragança e Vila Real. O jogo de Futebol de 11 do escalão Sub-13 será disputado no Estádio Municipal
de Mangualde, e o de Futebol 9 do escalão Sub-12 no Campo Conde Anadia.
 
PROGRAMA
 
SUB 13 | CAMPO MUNICIPAL DE MANGUALDE
 
15:00h - AF VISEU x AF VILA REAL
 
16:15h -AF VILA REAL x AF BRAGANÇA
 
17:30h -AF BRAGANÇA x AF VISEU
 
SUB 12 | CAMPO CONDE ANADIA
 
15:00h -AF VISEU x AF VILA REAL
 
16:15h -AF VILA REAL x AF BRAGANÇA
 
17:30h -AF BRAGANÇA x AF VISEU
 
Por:Mun.Mangualde
 
22 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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Exposição/conferência "Pontos de Contacto e Divergência entre a 1ª República de 1910 e a 2ª
República de 25 de Abril de 1974"em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
23 de Abril de 2017
 
21 Views
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, vai acolher a exposição/conferência
"Pontos de Contacto e Divergência entre a 1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de
1974". A conferência realizar-se-á no dia 28 de abril, sexta-feira, pelas 21h00, e terá como
conferencista o Professor Doutor Luís Reis Torgal da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Estará ainda patente uma mostra com o espólio das duas Repúblicas, bem como uma homenagem ao
1º Presidente da República, Manuel de Arriaga, e ao capitão de Abril, o Major-General Augusto José
Monteiro Valente.
 
O evento é iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Agrupamento de Escolas
Prof. João Carlos Alves, a Casa Arriaga Tavares do Museu da Presidência, o fundo Arquiteto Keil do
Amaral do Museu Militar e o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra.
 
Por:Mun.Mangualde
 
23 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE PROMOVE CONFERÊNCIA E EXPOSIÇÃO SOBRE 1ª E 2ª REPÚBLICAS
 
28 DE ABRIL, 21H00, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, vai acolher a exposição/conferência
"Pontos de Contacto e Divergência entre a 1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de
1974". A conferência realizar-se-á no dia 28 de abril, sexta-feira, pelas 21h00, e terá como
conferencista o Professor Doutor Luís Reis Torgal da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Estará ainda patente uma mostra com o espólio das duas Repúblicas, bem como uma homenagem ao
1º Presidente da República, Manuel de Arriaga, e ao capitão de Abril, o Major-General Augusto José
Monteiro Valente.
 
O evento é iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o Agrupamento de Escolas
Prof. João Carlos Alves, a Casa Arriaga Tavares do Museu da Presidência, o fundo Arquiteto Keil do
Amaral do Museu Militar e o Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Plano de Investimentos do Município
 
INÍCIO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA CM 1450 ENTRE O ALTO DA CRUZ E O LIMITE DO
CONCELHO
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE O ALTO DA CRUZ (CUNHA BAIXA ) E LIMITE DO CONCELHO
(ESPINHO)
 
Começaram as obras para a requalificação da estrada entre o Alto da Cruz, Cunha Baixa, e o limite do
concelho com Nelas. A empreitada está inserida no conjunto de investimentos que se estão a suceder
e que fazem parte do Plano de Investimentos do Município. No valor de 7 milhões de euros, estas
intervenções assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária municipal em
várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA CM 1450
 
A intervenção desenvolve-se ao longo de 1 577 metros e consiste na reabilitação da estrada que liga o
concelho de Mangualde ao concelho de Nelas, pela freguesia de Espinho. A intervenção visa melhorar
o conforto e segurança dos utentes com a colocação de pavimento, sinalização e drenagens de águas.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo "trata-se de mais uma
intervenção que estava projetada no nosso plano de investimentos e que agora se encontra em
execução. É uma obra de grande importância que trará mais conforto e segurança às pessoas que
circulam na CM 1450. É uma obra esperada há muitos anos e que agora se concretiza e por isso fico
extremamente satisfeito." João Azevedo afirma ainda que "continuaremos a trabalhar para recuperar o
tempo perdido para melhorar a qualidade de vida dos mangualdenses".
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Conferência e exposição 
sobre 1.ª e 2.ª Repúblicas
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, vai acolher a
exposição/conferência “Pon-
tos de Contacto e Divergência
entre a 1ª República de 1910 e
a 2ª República de 25 de Abril
de 1974”. A conferência reali-
zar-se na sexta-feira, pelas
21h00, e terá como conferen-
cista Luís Reis Torgal, da Fa-
culdade de Letras da Univer-
sidade de Coimbra. Estará
ainda patente uma mostra
com o espólio das duas Repú-

blicas, bem como uma home-
nagem ao 1.º Presidente da Re-

pública, Manuel de Arriaga, e
ao capitão de Abril, o major-
general Augusto José Mon-
teiro Valente. 

O evento é iniciativa da Câ-
mara Municipal de Man-
gualde, em parceria com o
Agrupamento de Escolas Prof.
João Carlos Alves, a Casa Ar-
riaga Tavares do Museu da
Presidência, o fundo Arqui-
tecto Keil do Amaral do Museu
Militar e o Centro de Docu-
mentação 25 de Abril da Uni-
versidade de Coimbra. |
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Torneio “anima” tarde em Mangualde
A autarquia de Mangualde e a Associação de Futebol 
de Viseu promovem hoje, a partir das 15h00, o 1.º Tor-
neio Interassociações da Liberdade, com meia centena
de atletas no Complexo Desportivo de Mangualde.
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Mangualde avança com
nova obra na rede viária
ARRANJOS Começaram as
obras para a requalificação da
estrada entre o Alto da Cruz,
Cunha Baixa, e o limite do con-
celho com Nelas. A empreitada
está inserida no conjunto de
investimentos que se estão a
suceder e que fazem parte do
Plano de Investimentos do
Município. No valor de 7 mi-
lhões de euros, estas interven-
ções assegurarão, na sua
maioria, uma melhoria/requa-
lificação da rede viária muni-
cipal em várias estradas mu-
nicipais do concelho e na rede

de infraestruturas. 
A intervenção desenvolve-se

ao longo de 1.577 metros e con-
siste na reabilitação da estrada
que liga o concelho de Man-
gualde ao concelho de Nelas,
pela freguesia de Espinho. A in-
tervenção visa melhorar o
conforto e segurança dos uten-
tes com a colocação de pavi-
mento, sinalização e drenagens
de águas. 

Para o presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo “trata-se de mais uma
intervenção que estava projec-

tada no nosso plano de inves-
timentos e que agora se en-
contra em execução. É uma
obra de grande importância
que trará mais conforto e se-
gurança às pessoas que circu-
lam na CM 1450. É uma obra
esperada há muitos anos e que
agora se concretiza e por isso
fico extremamente satisfeito.”
João Azevedo afirma ainda
que “continuaremos a traba-
lhar para recuperar o tempo
perdido para melhorar a qua-
lidade de vida dos mangual-
denses”. |
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In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas 25 DE ABRIL DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 EUROS

Certame na Guarda abre portas sexta-feira aos municípios e entidades ligadas ao sector do turismo Página 9

Região mostra-se na
Feira Ibérica de Turismo

DR

Avançam obras 
de requalificação
rodoviária
Mangualde | P9

“Aqui há Beira”
ajuda turistas 
e habitantes
Aplicação | P10

Mais de 1.300 
alunos visitaram 
Politécnico
Viseu | P5

Tondelense eleito 
membro da 
Federação Nacional
Associações Juvenis | P8

VISEU E GUARDA APOIAM PME 
NA INTERNACIONALIZAÇÃO
Associações - AIRV e NERGA - estão a desenvolver o Projecto Exportar+ para as Pequenas e Médias Empresas Página 6

Medalha de bronze para Mundão
no campeonato nacional
Ténis de mesa | P12

Municípios assinalam 43 anos da
Revolução dos Cravos Efeméride | P3
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POLÍTICA 

  

 

PODER 
LOCAL 

  

   

ELEIÇÕES EM OUTUBRO 

O Isaltino Morais concorre a Oeiras O Narciso Miranda testa Matosinhos O Ferreira Torres concorre a Amarante O Raposo vai bater-se com Isaltino 

Autárquicas trazem 
de volta `dinossauros' 
REGRESSO O Há 23 autarcas históricos que reaparecem para a corrida às eleições locais marcadas 
para 1 de outubro PARTIDOS O Muitos recuperam apoios partidários para tentar resgatar o poder 

1 

LISBOAI MOBILIDADE 

O s candidatos do CDS-PP, PCP e BE à 
Câmara de Lisboa - Assunção Cristas, 

João Ferreira e Ricardo Robles, respetiva-
mente - lamentam a falta de investimento na 
mobilidade, e especialmente nos transportes 
públicos, na última década. Teresa Leal Coe-
lho, do PSD, não respondeu à Lusa. 

JANETE FRAU() 

D
epois de cumprir pena de 
prisão efetiva de dois 
anos por fraude fiscal e 

branqueamento de capitais, 
Isaltino Morais regressa à políti-
ca ativa para concorrer à Câma-
ra de Oeiras, que presidiu du-
rante 24 anos. Avança pelo mo-
vimento INOVAR e contra 
aquele que foi seu delfim e é o 
atual presidente do município, 
Paulo Vistas, protagonizando 
um dos 23 regressos já confir-
mados de autarcas históricos. 

Em (jeiras, Isaltino terá ainda 
' de defrontar outro 'dinossauro' 
nestas lides: Joaquim Raposo, 
nome escolhido pelo PS. O atual  

deputado à Assembleia da Re-
pública foi presidente da Câma-
ra da Amadora ao longo de 16 

ISALTINO TEM PELA 
FRENTE PAULO VISTAS 
E JOAQUIM RAPOSO 

HISTÓRICO DAS CALDAS, 
FERNANDO COSTA TENTA 
LEIRIA DEPOIS DE LOURES 

anos (1997-2013) e é um de 
muitos casos de autarcas que se 
viram obrigados a deixar de 
concorrer à mesma autarquia  

devido à limitação de três man-
datos. Outro autarca abrangido 
por esta questão legal foi Fer-
nando Costa. Trocou as Caldas 
da Rainha, onde conquistou 
sete maiorias absolutas em 28 
anos, por Loures (é vereador 
desde 2013). O histórico autarca 
é agora o eleito do PSD para ten-
tar recuperar a autarquia de 
Leiria, atualmente PS. 

Entre os históricos que entram 
na corrida ao ato eleitoral dei de 
outubro está ainda Avelino Fer-
reira Torres. O homem que es-
teve no comando da Câmara do 
Marco de Canaveses entre 1983 
e 2005 (22 anos), eleito em listas 
do CDS, regressa agora, aos 71  

anos, para se candidatar como 
independente à vizinha Câma-
ra de Amarante, sua terra natal. 

AMARANTE É O OBJETIVO 
TRAÇADO POR AVELINO 
FERREIRA TORRES 

ELEIÇÕES COM REGRESSO 
DE NARCISO MIRANDA 
POR MATOSINHOS 

Em Matosinhos, de assinalar a 
candidatura de Narciso Miran-
da, autarquia que presidiu, pelo 
PS, durante 28 anos (entre 1977 

Condenação não 
trava candidato 
e Jaime Ramos (PSD), que 
corre ao Entroncamento, 
onde foi presidente de 2001 
a 2013, foi condenado por 
prevaricação em março. Em 
Caminha, um mês antes, Jú-
lia Paula Costa (PSD) foi ab-
solvida de prevaricação e 
abuso de poder. Voltam a 
candidatar-se. • 

SAIBA MAIS 

1976 
a 12 de dezembro realizaram-
-se em Portugal as primeiras 
eleições autárquicas. O PS ven-
ceu em número de votos, ga-
nhando a presidência de 115 câ-
maras municipais. O PSD teve 
menos votos, mas Igualou o PS 
em termos de municípios. 

Evolução 
Nas primeiras autárquicas, o 
País tinha 304 concelhos, agora 
existem 308. Antes do 25 de 
Abril de 1974, os presidentes de 
câmara eram nomeados pelo 
poder político como administra-
dores de cidades e vilas. 

Guterres e o "pântano" 
Foi a primeira vez que umas au-
tárquicas culminaram na queda 
de um primeiro-ministro. Em 
2001, o PS perdeu e o PSD con-
quistou 157 câmaras. António 
Guterres fez o discurso do "pân-
tano" e demitiu-se. 

e 2005). Nas eleições deste ano, 
avança como independente, 
como de resto já tinha feito em 
2009, motivo que lhe valeu, 
juntamente com mais de cem 
militantes, a expulsão do Parti-
do Socialista. O processo está no 
Tribunal Constitucional. 

Destaque ainda para autarcas 
históricos, que recuperaram o 
apoio de partidos políticos, de-
pois de tentarem a sorte como 
independentes, e avançam com 
o objetivo de reconquistar a li-
derança, entretanto perdida: 
Litério Marques (PSD, Câmara 
da Anadia), António Sebastião 
PSD, Almodôvar) e João Grilo 

(PS, Alandroal). • 
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LEGISLAÇÃO 1 MANDATOS 

EM 2013 HOUVE DÚVIDAS 

SOBRE A APLICAÇÃO DO 

LIMITE DE TRÊS MANDATOS. 

O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

DECIDIU QUE A LIMITAÇÃO 

É APENAS TERRITORIAL. 

O SOBE 
RICARDO 
GONÇALVES 
AUTARCA DE SANTARÉM 

Município apro-
vou o regulamen-
to que fixa incen-
tivos ao investi-
mento qualificado 
no concelho, para 
atrair setores 
Inovadores. 

O DESCE 
JOSÉ MANUEL 
COELHO 
DEPUTADO PTP/MADEIRA 

Excedeu o tempo 
de discurso nas 
comemorações 
do 25 de Abril no 
Parlamento ma-
deirense. Depu-
tados abandona-
ram a sessão. 

AUTÁRQUICAS 
2013 

CARLOS CARREIRAS OCULTO 

ri coordenador autárquico 
Li do PSD diz ao 'Económico' 
que "há coligações ocultas" da 
esquerda, "apresentando can-
didatos mais fracos para não 
porem em causa o candidato 
do outro partido". 

CANDIDATOS • AUTARCAS HISTÓRICOS DE REGRESSO 

VIANA DO CASTELO 
Presidente atual José Maria Costa PS 

José Maria Costa PS 

Cláudia Marinho CDU 

CAMINHA 
Presidente atual Miguel Alves PS 

Miguel Alves PS 
»lia Paula Costa PSD 

BRAGA 
Presidente atual Ricardo Rio 
PSDrCDS-PPIPPM 

Ricardo Rio PSDICDS-PP/PPM 

Miguel Corais PS 
Carlos Almeida CDU 

Paula Nogueira BE 

GUIMARÃES 
Presidente atual Domingos Bragança PS 

Domingos Bragança PS 

André Coelho Lima PSO,ICDS-PP/PPM 
Torcato Ribeiro CDU 

Wladimir Brito BE 

BRAGANÇA 
Presidente atual Hernâni Dias 
Hernânl Dias 
Carlos Guerra 
Francisco Pinheiro CDS-PP 

MACEDO DE CAVALEIROS 
Presidente atual Duarte Moreno PSD 
Duarte Moreno PSDCOS-PP 

Benjamim Rodrigues PS 

VILA REAL. 
Presidente atual Rui Santos PS 

Rui Santos 
António Carvalho PSD 

João Paulo Correia CDU 

CHAVES 
Presidente atual António Cabeleira PSD 

António Cabeleira PSD 
Nuno Vaz 

PORTO 
Presidente atual Rui Moreira Independente 

Rui Moreira Independente 

Alvaro Almeida PsoiPPm 
lida Figueiredo CDU 

João Semedo BE 

MATOSINHOS 
Presidente atual Eduardo Pinheiro 
Independente 
Narciso Miranda 1 nte 
Luisa Salgueiro PS 
Joaquim Jorge PSDirDS-PP 

José Pedro Rodrigues CDU 

VILA NOVA DE GAIA 
Presidente atual Eduardo Vftor 
Rodrigues PL 

José Cancela Moura i)sucus-PP 
Mário David Soares CDU 

Renato Soeiro BE 

AMARANTE 
Presidente atual José Luís r PSD 

Avelino Ferreira Torres independente 

Octavie Clemente PS 
Carlos Gonçalves CDU 
VISEU 
Presidente atual Almeida Henriques PSD 

Almeida Henriques PSD 

Lúcia Araújo Silva PS 

Fernando Figueiredo BE 

MANGUALDE 

Presidente atual João Azevedo PS 
João Azevedo PS 

Joaquim Messias PSD 

AVEIRO 
Presidente atual Ribau Estavas PSD/CDS-PP 

Ribau Esteves PSD/CDS-PP 
Manuel Oliveira Sousa PS 

Miguel Viegas CDU 

Nelson Peralta BE 

SANTA MARIA DA FEIRA 
Presidente atual Buído Sousa PSD 

Margarida Gariso PS 

Rui Tavares CDS-PP 

Luís Sá BE 

Anselmo Oliveira PNR 

GUARDA 
Presidente atual Álvaro Amaro PSD 
Alvaro Amaro PSD 

Eduardo Brito PS 

Jorge Mondes BE 

CELORICO DA BEIRA 
Presidente atual José Monteiro PS 
José Albano Marques PS 

Carlos Ascensão PSD • 
António Silva CDS-PP 

COIMBRA 
Presidente atual Manuel Machado PS 
Manuel Machado PS 

Jaime Ramos PS i 1 PP PT 
Francisco Queirós CDU 

José Manuel Silva Independente 

Vftor Ramalho PNR 

FIGUEIRA DA FOZ 
Presidente atual João Ataíde PS 

João Ataíde PS 

Carlos Tenreiro PSD 
António Durão MPT 

CASTELO BRANCO 
Presidente atual Luís Correia PS 

Luís Correia PS 
CarlOS Almeida PSD 

José Pedro Sousa CDS-PP 

COVIL4 
Presidente atual Vítor Pereira PS 
Marco da Silva BaptiSta PSD.  
Adolfo M uita Nunes CDS-PP 
Carlos Pinto Independente  

LEIRIA 
Presidente atual Raul Castro PS 
Raul Castro PS 
Fernando Costa PSD 

Anabela Baptista CDU 

POMBAL 
Presidente atual Diogo Mateus PSD 

. Jorge Claro PS 

Dio o Mateus PSD 

Narciso Mota i 
Amilcar Malho Independente 

PORTALEGRE 
Presidente atual Adelaide Teixeira Ind. 

Adelaide Teixeira Independente 
José Correia da Luz PS 
Armando Varela PSO 

Nuno Moniz CDS-PP 

Rui Cunha BE 

ELVAS 
Presidente atual Nuno Mocinha PS 

Nuno Mocinha PS 
Luís Caldeira Fernandes PSD 

o Abreu CDS-PP 

José Rondão Almeida Irx1 ente 

SANTARÉM 
Presidente atual Ricardo Gonçalves PSO 

Ricardo Gonçalves PSD 
Rui Barreiros PS 

António Rocha Pinto CDS-PP 
Carlos Alberto Teles PNR 

OUREM 
Presidente atual Paulo Fonseca PS 
Paulo Fonseca PS 
Luís Albuquerque PSD/CDS-PP 
Vítor Frazão independente 

ÉVORA 
Presidente atual Carlos Pinto Sá CDU 

Carlos Pinto Sá cou 
Elsa Teigão PS 

António Carlos Silva PSD 
Pedro D'Orey Manoel CDS-PP 
Maria Helena Figueiredo BE 

BEJA 
Presidente atual João Rocha CDU 

João Rocha CDU 
Paulo Arsênio 
José %ela Fernandes PSD 

LISBOA 
Presidente atual Fernando Medina PS 

Fernando Mediria 
Teresa Leal Coelho PSD 
João Ferreira rn' 
Assunção Cristas •.t , ' 
Ricardo Robles s>E 

CASCAIS 
Presidente atual Carlos Carreiras Psu,,cps 
Carlos Carreiras PSDCDS-PP 
Gabriela Canavilhas PS 

Cecília Honório BE 
Clemente Alves CDU 

LOURES 
Presidente atual Bernardino Soares CDU 
Bernardino Soares 
André Ventura PSD 
Sónia Paixão PS 

AMADORA 
Presidente atual Cada Tavares PS 
Carla Tavares PS 

Carlos Silva PSD 

Amável Alves coa 

()EIRAS 
Presidente atual Paulo Vistas 
Independente 

Angelo Pereira PSD 

lsaltino Morais Independente 
Paulo Vistas independente 

Heloísa Apoltuda ÇIXJ 
Pedro Perestrello PNR 

ha  s  uim Raposo PS 

00IVEIAS • 
Presidente atual Hugo Martins PS 

Hugo Martins PS 

Paulo Sousa BE 

Fernando Paínho Ferreira CDU 
Bruno Rebelo PNR 

SINTRA 
Presidente atual Basílio Horta PS 

Marco Almeida PSD 
Pedro Ventura CDU 

Carlos Carujo BE 
Paulo Martins PNR 

VILA FRANCA DE XIRA 
Presidente atual Alberto Mesquita PS 

Alberto Mesquita OS 

Helena de Jesus PSDICDS-PP 
Regina Janeiro CDU 
Carlos Patrão SE 

SETÚBAL 
Presidente atual Maria Dores Meira CDU 
Fernando Paulino 
Ana Clara Birrento CDS-PP 

ALMADA 
Presidente atual Joaquim Judas CDU 
Joaquim Judas CDU 

Nuno Matias PSD 

Inês de Medeiros PS 

Joana Mortágua BE 

BARREIRO 
Presidente atual Carlos Humberto 
Carvalho ccu 
Sofia Martins cou 
Bruno Vitorino Ps0 
Jorge Miguel Teixeira CDS-PP 
Frederico Rosa PS 
Mário Durval BE 

José Almeida PNR  

GRANDOLA 
Presidente atual António Figueira 
Mendes CDU 

António Figueira Mendes CDU 

Aníbal Cordeiro 
Sónia Reis PSD 

ALBUFEIRA 
Presidente atual Carlos Silva e Sousa 
PSO 

Carlos Silva e Sousa PSD 

Manuela Jorge alo 

Ricardo Clemente PS 

Ana VIdigal Independente 

PORTIMÃO 
Presidente atual Isilda Gomes PS 
Isilda Gomes 
José Pedro Caçorino PSD/CDS-PP 
João Vasconcelos BE 

Isidro Vieira 

FARO 
Presidente atual Rogério Bacalhau 
PSWCDS-PP 

Rogério Bacalhau PSEliCDS-PP 

Antônio Eusébio PS 
António Mendonça CDU 

AÇORES PONTA DELGADA 
Presidente atual José Manuel Bolieiro 
PSD 

Pedro Moura PS 
Rui Matos PPM 

MADEIRA FUNCHAL 
Presidente atual Paulo Cafôfo 
.PSiBEYND/MPTiPTP;PAN 
Paulo Cafôfo PS)BE'PND tPTP/PAN 
Rubina Leal PSD 

Rui Barreto CDS-PP 
Roberto Vieira MPT 

OUTROS HISTÓRICOS DE REGRESSO Litério Marques PSD - Anadia; Fernando Marques PSD - Ansião: António Murta PS Vila Real de Santo António; 

João Cepa Independente  -  Esposende: António Sebastião PSD - Almodóvar; João Marques PSD - Pedrégâo Grande; João Grilo PS - Alandroal: João Nabais Independente - Alandroal; 

Paulo Teixeira CDS-PP - Marco de Canaveses; Jaime Ramos PSD - Entroncamento; Luís Leal PSD - Montemor-o-Velho; Manuel Rodrigo PSD - Miranda do Douro 
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DE l!zAt TINO A FERREIRA TORRES 

HISTÓRICOS 
REGRESSAM 
À CONQUISTA 
DAS CÂMARAS 
P26 E 27 

SAÚDE PROCURA ALTERNATIVAS 

GOVERNO 
RECUSA 

VACINAÇÃO 
OBRIGATÓRIA 

P6E7 

CORREIO 
Dicionário 
ilustrado 

Já em 
banca 

Por apenas 

5,95€ 
+ Jornal 

25 DE ABRIL P.24 E 25 

MARCELO QUER MAIOR 
CRIAÇÃO DE RIQUEZA 
E MELHOR DISTRIBUIÇÃO 

Pediu mais transparência 
às estruturas de poder 

pua  

GES P.23 

Fundo dos lesados vai 
ter garantia do Estado 

BRAGA P.8 E 9 

Advogada acusada 
de enganar cliente 

ATAQUE P.4 ES 

"CÃO AGARROU 
A MINHA FILHA. 
SENTI-ME 
IMPOTENTE" 

Criança ficou desfigurada 
NO 

• JÁ NAS BANCAS. 
POR APENAS 

5.95C • JORNAL 

ENCONTRADO CARRO  ASSASSINO 
Viatura estava numa vivenda desabitada de um amigo da claque. Renault 
muito amolgado. Pertence a mulher que será amiga do condutor em fuga P.13 

QUARTA-FEIRA 28/04/2017 I DIÁRIO( E 1 (C/IVA) 

CORREIO 
wwuv.cmjornalpt da manhã 
DIRETOR.  OCIAVIO  RIBEIRO 018 ADJ.. MIMA N110 [SIEVES PEREIRA,  CARLOS  RDORI611ES  E  JOSE CAROS CAEM) 

CONTROLO 
ANTIDOPING 

 

VAMPIROS ATACAMBENFIC.A. E SPORTING Ninguém escap
urina P 

ou a 
32  
recolha 

de sangue e .   

JULGADO A 4 DE MAIO 

MENINOS AGEM 
178 MIL EUROS 
A TREINADOR PEDOFIL 
O DIRIGIU as camadas jovens de clubes  O DUAS vítimas são irmãos. Ainda não 
de futsal. Levava menores para casa conseguem falar do que aconteceu P.10 

IDAS  P.42 A 45 

FAMOSAS 
QUECEM 

AREAIS 
Joana 
Freitas 
aproveita 
calor para 
exibir 
curvas 
Corpos 
esculturais 
arrasam 
nas praias 

de cá e 
lá fora 

RONALDO VOLTA 
AS MADEIXAS 

27 MIL EUROS P.17 

Médico paga por erro 
durante lipoaspiração 

QUATRO 
CRIANÇAS 
ABUSADAS 
1775 VEZES 
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HOJE

CONCURSO 
DE LEITURA

Castro Daire
Biblioteca Municipal 

Castro Daire recebe a fase
intermunicipal do
Concurso Nacional de Lei-
tura, destinado a alunos do
3.º ciclo do Ensino Básico e
do Ensino Secundário. Parti-
ciparão no concurso cerca
de 135 alunos, pertencentes
aos estabelecimentos de en-
sino dos municípios da Co-
munidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões.

VISITA AOS 
LARANJAIS

Castelões, Tondela
11h00 

No âmbito do projecto ‘Re-
gime da Fruta Escolar’, vai
decorrer uma visita aos la-
ranjais de Castelões, na sede
da Cooperativa Terras de
Besteiros, para dar a conhe-
cer a todos os alunos do 1.º
Ciclo um produto endógeno
do concelho que é a laranja
de Besteiros.

AMANHÃ

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

Carregal do Sal
21h00 

A 1.ª Assembleia do Orça-
mento Participativo Munici-
pal para 2018 decorre no Sa-
lão Nobre dos Paços do
Concelho de Carregal do Sal.
A sessão de esclarecimento
apresenta a iniciativa que
terá uma verba alargada
para os 30 mil euros.

DEBATE SOBRE
MISERICÓRDIAS

Lamego
9h30 

Cinco provedores de miseri-
córdias de todo o país, o
presidente da União das Mi-
sericórdias e o director do
Centro Distrital de Viseu do
Instituto da Segurança So-

cial vão dinamizar um
grande debate, no Teatro Ri-
beiro Conceição, sobre as
estratégias a adoptar para
garantir a sustentabilidade
futura das misericórdias
portuguesas.

PRÓXIMOS DIAS

FESTIVAL DE SOPAS

Oliveira de Frades
Sexta-feira, 19h00 

O 3.º Festival de Sopas, Ta-
pas e Frangos na Escola Se-
cundária de Oliveira de Fra-
des terá à prova mais de 30
sopas, tapas e o que de me-
lhor há na confecção do
frango elaborado pelos mais
prestigiados restaurantes do
concelho de Oliveira de Fra-
des, Capital do Frango do
Campo. Neste que será o Dia
Aberto da escola, estarão
expostos trabalhos realiza-
dos por alunos e haverá di-
versas actividades que irão
decorrer ao longo do dia. O
Dia Aberto é entre as 9h00 e
as 17h00.

CONFERÊNCIA
SOBRE REPÚBLICAS

Mangualde
Sexta-feira, 21h00 

A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai acolher
a exposição/conferência
“Pontos de Contacto e Di-
vergência entre a 1ª Repú-
blica de 1910 e a 2ª Repú-
blica de 25 de Abril de 1974”.
O conferencista será Luís
Reis Torgal, da Faculdade de
Letras da Universidade de
Coimbra. Estará ainda pa-
tente uma mostra com o es-
pólio das duas Repúblicas. 

ATÉ DANÇAS

Tondela
Sábado, 14h00 

O parque urbano de Ton-
dela volta a ser o local esco-
lhido para a realização da III
edição do ‘Até Danças Ton-
dela’. O programa inclui um
workshop de kizomba e
apresentações profissionais
de salsa, kizomba, bachata,
dance fusion e street dance.
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Proviseu promove debate 
sobre acessibilidades à região
EVENTO A Proviseu – Asso-
ciação para a Promoção de Vi-
seu e Região promove, no pró-
ximo dia 20 de Maio, no Audi-
tório da Escola Superior de
Tecnologia de Viseu, um de-
bate sobre as acessibilidades à
região. 

“A Proviseu, como entidade
vocacionada para a promoção
de Viseu e Região, vê com
grande preocupação o enorme
fluxo de trânsito e a frequência
com que ocorrem acidentes
graves no IP3, bem como a
inexistência de qualquer liga-
ção ferroviária eficiente. Estes
condicionamentos, trazem um
enorme sofrimento às popu-
lações e têm impedido um
maior desenvolvimento da re-
gião Centro que todos preten-
demos, seja cada vez menos
interior”, refere a presidente da
direcção da Proviseu, Emília
Amaral.

Numa organização em par-
ceria com a Pasc e a Sedes, o
evento terá como oradores
Jorge Paulino Pereira, profes-
sor de Planeamento e Gestão
de Mobilidade Urbana do Ins-
tituto Superior Técnico, Mário
Lopes, professor de Engenha-

ria de Estruturas, Território e
Construção do mesmo insti-
tuto, e Henrique Teles, da In-
fraestruturas de Portugal. O
debate realiza-se, a partir das
15h00, e do programa consta
também uma mesa redonda,
na qual participarão o depu-
tado Hélder Amaral, presidente
da Comissão de Mobilidade e
Transportes da Assembleia da
República, e os presidentes das
câmaras municipais de Viseu
e Mangualde, já confirmados,
tendo sido também convida-
dos os autarcas de Aveiro,
Coimbra e Porto.

Segundo Emília Amaral, a
Proviseu pretende com o de-
bate “procurar consensos que
possam conduzir a uma solu-
ção adiada pelos vários gover-
nos, na esperança de poder ver
este Governo, olhar para o pro-
blema com a atenção que me-
rece e dar-lhe solução”. |

Acidentes graves no IP3 
preocupam Proviseu 
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HOJE

ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

Carregal do Sal
21h00 

A 1.ª Assembleia do Orça-
mento Participativo Munici-
pal para 2018 decorre no Sa-
lão Nobre dos Paços do
Concelho de Carregal do Sal.
A sessão de esclarecimento
apresenta a iniciativa que
terá uma verba alargada
para os 30 mil euros.

DEBATE SOBRE
MISERICÓRDIAS

Lamego
9h30 

Cinco provedores de miseri-
córdias de todo o país, o
presidente da União das Mi-
sericórdias e o director do
Centro Distrital de Viseu do
Instituto da Segurança So-
cial vão dinamizar um
grande debate, no Teatro Ri-
beiro Conceição, sobre as
estratégias a adoptar para
garantir a sustentabilidade
futura das misericórdias
portuguesas.

AMANHÃ

1.º FESTIVAL DE 
ARTE INCLUSIVA

Santa Comba Dão
10h30 

A Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental-Santa
Comba Dão realiza o 1.º Fes-
tival de Arte Inclusiva na
Casa da Cultura de Santa
Comba Dão. O Festival co-
meça às 10h30. Sábado, rea-
lizam-se workshops de artes
plásticas, dança contempo-
rânea e expressão dramática
e à noite é apresentado o
projecto Incluarte e actuam
os Irmãos do Blues. 

FESTIVAL DE SOPAS

Oliveira de Frades
19h00 

O 3.º Festival de Sopas, Ta-
pas e Frangos na Escola Se-

cundária de Oliveira de Fra-
des terá à prova mais de 30
sopas, tapas e o que de me-
lhor há na confecção do
frango elaborado pelos mais
prestigiados restaurantes do
concelho de Oliveira de Fra-
des, Capital do Frango do
Campo. Este é também o
Dia Aberto da escola, entre
as 9h00 e as 17h00.

CONFERÊNCIA
SOBRE REPÚBLICAS

Mangualde
21h00 

A Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves vai acolher
a exposição/conferência
“Pontos de Contacto e Di-
vergência entre a 1ª Repú-
blica de 1910 e a 2ª Repú-
blica de 25 de Abril de 1974”.
O conferencista será Luís
Reis Torgal, da Faculdade de
Letras da Universidade de
Coimbra. Estará ainda pa-
tente uma mostra com o es-
pólio das duas Repúblicas. 

PRÓXIMOS DIAS

MOSTRA DE 
BROINHAS DE
SANTA COLUMBA

Santa Comba Dão
Sábado, 10h30 

O largo do município de
Santa Comba Dão recebe a
4.ª Mostra de Broinhas de
Santa Columba, sábado e
domingo. A abertura é às
10h30 mas a inauguração
oficial é às 15h00 de sábado.
Nos dois dias há broinhas e
outros produtos para provar
e comprar e animação va-
riada. 

ATÉ DANÇAS NO
PARQUE URBANO

Tondela
Sábado, 14h00 

O parque urbano de Ton-
dela volta a ser o local esco-
lhido para a realização da III
edição do ‘Até Danças Ton-
dela’. O programa inclui um
workshop de kizomba e
apresentações profissionais
de salsa, kizomba, bachata,
dance fusion e street dance.
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Debate sobre acessibilidades à Região de Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-04-2017

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=4ae645dc

 
A Proviseu, como entidade vocacionada para a promoção de Viseu e Região, vê com grande
preocupação o enorme fluxo de trânsito e a frequência com que ocorrem acidentes graves no IP3,
bem como a inexistência de qualquer ligação ferroviária eficiente.
 
Estes condicionamentos, trazem um enorme sofrimento às populações e têm impedido um maior
desenvolvimento da Região Centro que todos pretendemos, seja cada vez menos interior.
 
Assim, iremos organizar um debate sobre este tema que terá lugar na Auditório da Escola Superior de
Tecnologia de Viseu, no dia 20 de maio a partir da 15 horas.
 
Este debate organizado em parceria com a Pasc e a Sedes, terá como oradores, o Eng. Jorge Paulino
Pereira, professor de Planeamento e Gestão de Mobilidade Urbana do IST, o Eng. Mário Lopes ,
professor de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do IST,, o Eng. Henrique Teles da
Infraestruturas de Portugal
 
Na mesa redonda prevista para a segunda parte, contaremos com presença do Sr. Deputado Hélder
Amaral, Presidente da Comissão de Mobilidade e Transportes da Assembleia da República e dos
Presidentes das Câmaras Municipais de Viseu e Mangualde, já confirmados e de Aveiro, Coimbra e
Porto, a confirmar.
 
Seria importante que todos nos empenhássemos neste debate, cuja intenção é procurar consensos
que possam conduzir a uma solução adiada pelos vários governos, na esperança de poder ver o
Governo, olhar para o problema com a atenção que merece e dar-lhe solução.
 
.
 
A Presidente da Direção da Proviseu
 
(Maria Emília Gomes do Amaral)
 
- Quinta-feira, 27 Abril 2017 -
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Workshop "Comunicar com adolescentes em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-04-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24356

 
Workshop "Comunicar com adolescentes em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
27 de Abril de 2017
 
13 Views
 
O Auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolhe, no dia 18 de maio, o Workshop "Comunicar
com adolescentes: missão possível!". Com início às 21h00, será dinamizado por Ângela Coelho, Parent
Coach (conferida pela ParenTalk e pela Parent Coaching Academy do Reino Unido) e Fundadora da
Family Coaching Portugal. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Equipa
CLDS3G Mangualde "Partilhar o Presente, Preparar o Futuro", no âmbito da Rede Social de Mangualde.
 
Reconhecer as suas melhores competências de comunicação, identificar situações quotidianas
potenciadoras de conflito, descobrir formas mais eficazes de comunicar com o seu filho/a e reconhecer
e valorizar seus sucessos enquanto pai/ mãe, são os principais objetivos da iniciativa. Este workshop
dirige-se aos pais de jovens adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos.
 
As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até ao dia 11 de maio na Rede Social de Mangualde
(redesocial@cmmangualde.pt ou 232 619 880), no CLDS3G Mangualde (clds3gmangualde@gmail.com
ou 961 156 722) ou no site da autarquia.
 
27 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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Dívida da autarquia  diminuiu 8 milhões  de euros desde 2009
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-04-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/18501

 
Na última Assembleia Municipal de Mangualde, de Abril, foram apreciadas e votadas as contas da
gerência de 2016 da Câmara Municipal de Mangualde. A dívida da autarquia diminuiu um milhão e 922
mil euros e as contas foram aprovadas com um resultado líquido positivo de mais de um milhão de
euros. O exercício de 2016 consolida, assim, uma trajectória de desagravamento da dívida e de
equilíbrio financeiro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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• 

Presidente da empresa destaca o crescimento "Impressionante" do número de clientes 

EMPRESAS 

PAULO CAMACHO 
Económico Madeira 

A ACIN - iQoud Solution surgiu 
em 1999. Hoje é uma empresa de 
referência na Madeira e mesmo a 
nível nacional e internacional. Um 
projeto que Luís Sousa, que preside 
ao grupo, começou a trabalhar com 
mais uma pessoa na Ribeira Brava, 
sensivelmente a meio da ilha da 
Madeira. É ali que se mantém a 
sede, agora em instalações novas e 
vanguardistas, inauguradas em 
2016, depois de um investimento de 
cinco milhões de euros. Chamava-
-se Academia de Informática Brava, 
Engenharia de Sistemas, Lda.. 

Rapidamente a empresa reconhe-
ceu as necessidades e a evolução das 
tecnologias da informação no mer-
cado. Por isso, alterou o seu negócio 
core para o desenvolvimento de 
software em 2008, apostando sem-
pre na cloud. 

Além da dimensão que conquis-
tou, há muito que ultrapassou as 
barreiras da própria ilha e do país. 
Prepara-se para atingir este ano cer-
ca de 200 pessoas a trabalhar na 
ACIN, em torno dos inúmeros pro-
jetos concretizados e de outros em 
fase de estudo e de implementação. 

Por esta altura, a ACIN já atingiu 
os 165 colaboradores, depois de fe-
char 2016 com 150. 

Curiosamente, a empresa come-
çou com a matriz assente na forma-
ção. E hoje, além das várias verten-
tes que desenvolve, volta a apostar 
na formação ao criar o Centro de 
Formação "ACIN Academy". 

No seu percurso, a empresa, de-
pois da aposta inicial na formação, 
entrou na comercialização de 
equipamentos. Mas depressa os 
promotores se aperceberam que  

estes projetos não traziam fatura-
ção à empresa. Luís Sousa conside-
ra que só com a criação de produ-
tos próprios é que se evolui. En-
tende que quando se trabalha com 
produtos dos outros não se conse-
gue ter margens de lucro. 

Por isso mesmo, a ACIN come-
çou a criar e a envolver-se em vá-
rios projetos que materializou e 
que lhe trouxe muitos clientes nas 
diferentes plataformas que surgi-
ram no mercado com inovação e 
preços competitivos. Isto porque o 
empresário defende que sempre 
teve um princípio que é melhor ter 
muitos a pagar pouco do que pou-
cos a pagar muito. 

Para dar corpo à dimensão do 
grupo, houve necessidade de cres- 

1 

Luís Sousa faz questão 
de referir que 
nenhum projeto que 
tem no mercado está 
definitivamente 
pronto, "estão sempre 
em constante 
evolução" 

cer a base de trabalho, a sede. Daí 
que em 2012 foram inauguradas 
novas instalações do grupo ACIN, 
formado por um conjunto de em-
presas de base altamente tecnoló-
gica, e a atuar geograficamente em 
múltiplos lugares. 

Entre o conjunto de portais in-
formáticos desenvolvidos, cujas so-
luções são feitas utilizando a tecno-
logia cloud computing e em open 
source, podemos evidenciar o iPar-
que, o iMED, direcionado para a 
área da Saúde, o acinGOV, dedicado 
às compras electrónicas de diversas 
entidades, o Comprasdoesta-
do.com, um portal de alerta de to-
dos os concursos públicos, o iGEST, 
referente à facturação electrónica, o 
iDOK, para a gestão documental, o 
iRH, uma solução que permite mo-
nitorizar a assiduidade e pontuali-
dade dos colaboradores da empresa, 
o PayPay, uma Instituição de paga-
mento, que irá revolucionar a for-
ma como a empresa emite e recebe 
os pagamentos dos clientes e o já re-
ferido centro de Formação "ACIN 
Academy", que tem como objetivo a 
promoção da atividade de qualifica-
ção e formação para valorização dos 
recursos humanos 

Aperfeiçoamento contínuo 
Tem em fase de desenvolvimento 
no "Parcómetro Inteligente", que 
irá dispor de valências como a in-
tegração total com a plataforma 
iParque, a possibilidade de confi-
guração remota e otimização das 
operações de fiscalização, e ainda a 
disponibilização de dados estatísti-
cos de utilização de estacionamen-
tos em tempo real. 

Luís Sousa faz questão de referir 
que nenhum projeto que tem no 
mercado está definitivamente pron-
to, 'estão sempre em constante evo- 

lução". Confidencia que têm sempre 
equipas em seu redor dos projetos 
com o intuito de os aperfeiçoar 
sempre que necessário. E sublinha 
que esta vertente da inovação cons-
tante e da melhoria contínua fideli-
za os clientes, ao contrário da via 
contratual, que admite não ser o 
melhor caminho. Considera que es-
tas vertentes explicam, em grande 
parte, o crescimento da ACIN, que é 
um exemplo de sucesso em Portugal 
e no estrangeiro, liderando diversos 
segmentos de mercado na área da 
tecnologia da cloud computing. 

Presença internacional 
A empresa está presente, além da 
Madeira, onde tem uma ínfima par-
te do negócio, nos Açores, em Ca-
nárias, em Matosinhos, no Porto, 
em Beja, em Lisboa e em Sevilha, 
Espanha. 

Está a entrar em África, precisa- 

mente num país que costuma ser 
exemplo de vanguarda naquele con-
tinente. Na realidade, Luís Sousa 
confidencia que estão empenhados 
na nova aposta no estado de Free 
State, na Africa do Sul, onde traba-
lham em diversos projetos e onde 
deposita grande esperança. Explica 
que a partir dali, além de abranger 
aquele estado, pretende utilizar a ci-
dade de Bloemfontein para conse-
guir chegar a 53 países africanos, 
simplificar a vida de 1,1 biliões de 
habitantes, e criar novas e fortes 
parcerias com os países BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África 
do Sul). Até porque, confidenciou, 
os países de África olham muito 
para o que a África do Sul faz. 

77 mil clientes 
A empresa conta hoje com mais de 
77 mil clientes (eram 27.800 clientes 
em 2012), número que Luis Sousa 

TECNOLOGIA 

ACIN 
internacionaliza 
plataformas 
criadas na cloud 
Empresa criada em 1999 na Madeira, com sede na Ribeira Brava, tem 
presença crescente no país e no mundo. Começou com formação mas 
depressa passou a apostar em plataformas inovadoras de cloud computing. 
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FATORES 
DIFERENCIADORES 
DA ACIN CLOUD 

Novos 
projetos 

diz ser "impressionante". 
As estratégias de negócio da 

ACIN consistem na aposta na área 
de desenvolvimento aplicacional 
utilizando a já referida tecnologia 
cloud computing. Além disso, aposta 
num serviço de suporte personali-
zado, completo e eficiente e tem a 
preocupação de produzir soluções 
completas e user friendly. Além dis-
so, promove a inovação e o cresci-
mento interno e externo e foca na 
fidelização os clientes. 

Como fatores diferenciadores, a 
empresa apresenta a elevada dispo-
nibilidade e a realização de monito-
rização contínua do funcionamento 
das soluções 24 horas por dia. A ní-
vel dos serviços de suporte, dispõe 
de atendimento personalizado to-
talmente gratuito. 

Por outro lado, Luís Sousa evi-
dencia a capacidade de desenvolvi-
mento, que potencia a criação de  

aplicações, baseadas em tecnologia 
de ponta, simples e intuitivas. 

Tudo isto assenta na aposta con-
tínua da empresa no capital huma-
no, onde o empresário sobressai a 
equipa altamente qualificada e 
com larga experiência e a forma-
ção contínua. 

Em relação aos indicadores de 
crescimento, revelou que entre 
2012 e 2015 a faturação cresceu em 
51%, sendo que entre 2014 e 2016 
o aumento foi de aproximadamen-
te de 25%. 

O total de faturação do grupo 
ACIN foi de 6,7 milhões de euros 
em 2016, quando em 2012 havia 
sido de 3,8 milhões de euros. Luís 
Sousa admite que este ano os resul-
tados voltem a crescer bastante de-
vido ao projeto da África do Sul. 

Entre os clientes podemos refe-
rir os seguintes: Governo Regio-
nal da Madeira, Serviços Partilha- 

dos do Ministério da Saúde, Câ-
mara Municipal de Lisboa, CP -
Comboios de Portugal, Município 
de Tondela, Câmara Municipal de 
Águeda, Câmara Municipal de Es-
pinho, AMA - Agência para a Mo-
dernização Administrativa, Muni-
cípio de Nelas, Município de Avei-
ro, EMEF, Município de Óbidos, 
Município de Torres Novas, Mu-
nicípio de Mangualde, Município 
de Oliveira de Frades e Câmara 
Municipal do Porto. 

Qualidade 
No domínio dos indicadores de 
Qualidade, a ACIN tem uma média 
de 600 chamadas recebidas e reali-
zadas por dia, sendo que o tempo 
médio de espera nos contatos tele-
fónicos é de 14 segundos. Luís Sou-
sa refere que 97% dos utilizadores 
que contatam os serviços de apoio 
da empresa, classificam o serviço  

prestado como bom ou muito bom. 
A juntar a este desempenho, a 

ACIN adotou em 2004 a norma 
ISO/NP 9001. Em 2011 foi distin-
guida PME Líder. Seguiram-se dis-
tinções: Rede COTEC Inovação 
(2014) e PME Excelência (2014) e 
adota também a ISO/NP 27001 
(2014). Em 2015 volta a ser distin-
guida com o PME Excelência e em 
2016 adota a norma ISO/IEC 
20000, que tem a ver com a qualida-
de de serviço ao cliente. Luís Sousa 
evidenciou que esta norma é com-
plexa mas que garante que a empre-
sa, implantada na Ribeira Brava, 
onde os clientes da cloud chegam 
por telefone, "defina níveis de servi-
ço e garanta que os clientes são bem 
atendidos a tempo e horas". O em-
presário sublinha que se trata de 
uma norma complexa, que poucas 
empresas têm em Portugal mas que 
"é fundamental para nós".• 

Empresa está a desenvolver 
parcómetro inteligente com 
caraterísticas inovadoras. 

A empresa está a desenvolver o 
Parcómetro Inteligente, Modelo 
iParque. Trata-se de um parcóme-
tro próprio, que será homologado 
de acordo com os requisitos obri-
gatórios da Norma NP EN12414, 
pelo Laboratório Nacional de Me-
trologia. 

Será um parcómetro eletrónico 
com várias valências como a inte-
gração total com a plataforma 
iParque; a possibilidade de confi-
guração remota e otimização das 
operações de fiscalização; e a dis-
ponibilização de dados estatísticos 
de utilização de estacionamentos 
em tempo real. Luís Sousa eviden-
cia que vai marcar a diferença no 
mercado "porque vamos ter uma 
integração perfeita entre o software 
e o hardware, entre o equipamento 
que fica na rua e os fiscais". 

Outro projeto é a criação de 
uma PKI. Com  o desenvolvimen-
to, implementação, gestão e ope-
racionalização de uma entidade 
Certificadora para a emissão de 
Selos Temporais e Certificados 
Digitais Qualificados, a ACIN as-
sume, neste contexto estratégico, 
uma opção de elevada inovação 
tecnológica para a região da Ma-
deira (primeira empresa regional 
e segunda ao nível nacional) e 
abertura para novas e abrangentes 
oportunidades de negócio em 
mercados internacionais. Trata-se 
de um projeto que deverá estar 
concluído dentro de quatro meses 
e que tem um investimento na or-
dem dos 700 mil euros.• 

"Vamos ter uma 
integração perfeita 
entre o software 
e o hardware, entre 
o equipamento 
que fica na rua e os 
fiscais", adianta o 
presidente do grupo 
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Dia da Mãe vai ser celebrado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
28 de Abril de 2017
 
29 Views
 
No dia 6 de maio, pelas 21h30, a Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde acolhe um Concerto da
Orquestra POEMa dedicado ao Dia da Mãe. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, com o apoio do Continente, e tem como objetivo homenagear todas as mães. O
espetáculo terá ainda a participação do Coro Canto e Encanto e haverá uma oferta surpresa para as
mães.
 
O Dia da Mãe é assinalado, anualmente, no primeiro domingo do mês de maio.
 
28 de Abril de 2017
 
Antonio Pacheco
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O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu dia 27 de abril, a apresentação do
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017 de Mangualde (DECIF). A apresentação
foi conduzida pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo e pelo Comandante
Operacional Distrital de Viseu (CODIS), Miguel David. A apresentação contou ainda com as
intervenções do Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Mangualde, Capitão Lopes; da
Coordenadora de Prevenção Estrutural (CPE) do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF), Mónica Almeida; do Comandante Operacional Municipal, Pedro Amaral e do Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde, Carlos Carvalho. A época de incêndios começa a 15 de maio e
termina a 15 de outubro, estando os meios de combate na sua capacidade máxima entre 1 de julho e
30 de setembro, a chamada "fase Charlie".
 
No âmbito do dispositivo agora apresentado, estão afetos ao combate a incêndios florestais em
Mangualde uma Equipa de Combate a Incêndios Florestais (ECIN), uma Equipa Logística de Apoio ao
Combate (ELAC) e a Equipa de Intervenção Permanente (EIP). Os meios, humanos e materiais, estão
distribuídos pelos Bombeiros Voluntários de Mangualde, pela GNR, pela Proteção Civil Municipal, pelos
Sapadores Florestais, entre outros agentes de proteção civil. Os kits de 1ª intervenção das Juntas de
Freguesia estão disponíveis em Alcafache, Espinho, Fornos de Maceira Dão, São João da Fresta, União
de Freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato, União de Freguesias de Santiago de
Cassurrães e Póvoa de Cervães, União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e União
de Freguesias de Tavares.
 
EDIL MANGUALDENSE DESTACOU O ESFORÇO QUE A CÂMARA MUNICIPAL TEM VINDO A FAZER NO
REFORÇO DA INFRAESTRUTURA DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS
 
O edil mangualdense reforçou a necessidade de estarmos preparados face ao risco de incêndio
florestal e destacou o esforço que a câmara municipal tem vindo a fazer no reforço da infraestrutura
de defesa da floresta contra incêndios, com especial relevo para a abertura e beneficiação da rede
viária florestal.
 
Já o Comandante Operacional Distrital de Viseu (CODIS) revelou estar agradado com o
empenhamento demostrado com a presença das várias entidades locais envolvidas no DECIF,
destacando a articulação dos vários agentes locais que compõem o dispositivo.
 
A Coordenadora de Prevenção Estrutural do ICNF destacou a importância do planeamento e prevenção
estrutural, tarefa para a qual, os gabinetes técnicos florestais dos municípios são fundamentais, pois é
a quem compete a elaboração e implementação, quer dos planos municipais da defesa da floresta,
quer dos planos operacionais municipais.
 
O Comandante do Destacamento Territorial fez uma breve resenha estatística dos incêndios dos
últimos anos no concelho de Mangualde, face ao restante distrito de Viseu e destacou algumas
particularidades o comportamento do risco e as suas causas.
 
O Comandante Operacional Municipal apresentou sucintamente o Plano Operacional Municipal de 2017
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e o DECIF Municipal, destacando a rede viária florestal que foi alvo de beneficiação, bem como, a rede
de vigilância móvel que irá ser reforçada com a introdução de equipas de vigilância florestal que
deslocar-se-ão em motorizadas. O Gabinete Técnico Florestal irá também distribuir uma versão digital
e impressa da Carta de Apoio à Decisão que servirá de ferramenta de apoio aos postos de comando,
uma vez que congrega toda a cartografia (cartas militares e ortofotomapas), listas de contactos, listas
de meios complementares de apoio ao combate e fichas de caracterização de pontos de água.
 
Na sua intervenção, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Mangualde reforçou a importância
que os presidentes das juntas de freguesia devem assumir numa situação de incêndio florestal, uma
vez que são eles quem melhor conhecem a geografia e as populações desse território. Nesse sentido,
procedeu à distribuição de coletes de identificação, fornecidos pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil, por forma a que estes se façam representar nos postos de comando devidamente identificados.
Carlos Carvalho evidenciou ainda a importância do trabalho desenvolvido pelo Agrupamento de
Escuteiros de Mangualde, que tem vindo a colaborar, sob coordenação da GNR, nas ações de vigilância
e deteção de incêndios florestais.
 
VISITA A ALGUNS TROÇOS DA REDE VIÁRIA FLORESTAL AGORA BENEFICIADA
 
Esta apresentação culminou com a visita a alguns dos troços da rede viária florestal agora beneficiada,
bem como a alguns dos troços que serão alvo de beneficiação até ao final de junho de 2017, num total
de 50 Km.
 
28 de Abril de 2017
 
Redacção
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