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A1 Justiça de Penalva do Castelo volta a ser "feita" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/19838

 
Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que estavam a ser julgados em Sátão, vão voltar a ser
julgados no Tribunal de Mangualde. O?anúncio foi feito ontem, ao fim da tarde, pela secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Penalva do Castelo, na presença do presidente do município, Francisco Carvalho, do colega de
Mangualde, João Azevedo, e do presidente da Assembleia Municipal penalvense, Vítor Fernandes.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Justiça de Penalva do Castelo volta a ser "feita" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/19838

 
Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que estavam a ser julgados em Sátão, vão voltar a ser
julgados no Tribunal de Mangualde. O?anúncio foi feito ontem, ao fim da tarde, pela secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Penalva do Castelo, na presença do presidente do município, Francisco Carvalho, do colega de
Mangualde, João Azevedo, e do presidente da Assembleia Municipal penalvense, Vítor Fernandes.
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Justiça de Penalva do Castelo volta a ser "feita" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/19838

 
Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que estavam a ser julgados em Sátão, vão voltar a ser
julgados no Tribunal de Mangualde. O?anúncio foi feito ontem, ao fim da tarde, pela secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Penalva do Castelo, na presença do presidente do município, Francisco Carvalho, do colega de
Mangualde, João Azevedo, e do presidente da Assembleia Municipal penalvense, Vítor Fernandes.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Rita Guerra actua em
Mangualde a 30 de Junho
SEXTA DE LUA O jardim da
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Mangualde,
acolhe o concerto de Rita
Guerra no dia 30 de Junho. O
espectáculo, que tem o apoio
da Rádio M80, tem início às
21h30 e insere-se no projecto
‘Sexta da Lua’, promovido pela
Câmara de Mangualde. 

Os bilhetes já se encontram
à venda na Biblioteca Munici-
pal, na Papelaria Adrião, no Re-
lógio Velho e Maria Antonieta
e têm o custo de 10 euros.

Rita Guerra é uma artista co-
nhecida do grande público
que, recentemente, celebrou
30 anos de carreira. Começou

a cantar aos 16 anos e gravou
o primeiro disco aos 23. Editou
12 discos e em 2016, Rita
Guerra resolveu fazer um re-
sumo de carreira e editou ‘No
Meu Canto’ – O melhor de Rita
Guerra. |

Rita Guerra
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Justiça de Penalva 
do Castelo volta a ser
“feita” em Mangualde
Anúncio Processos regressam ao tribunal mangualdense.
Autarca penalvense está “satisfeito” com a correcção de
uma “injustiça” feita pelo anterior Governo
Os processos judiciais de Pe-
nalva do Castelo, que estavam
a ser julgados em Sátão, vão
voltar a ser julgados no Tribu-
nal de Mangualde. O anúncio
foi feito ontem, ao fim da tarde,
pela secretária de Estado Ad-
junta e da Justiça, Helena Mes-
quita Ribeiro, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho de Pe-
nalva do Castelo, na presença
do presidente do município,
Francisco Carvalho, do colega
de Mangualde, João Azevedo,
e do presidente da Assembleia
Municipal penalvense, Vítor
Fernandes.

A governante explicou que a
decisão resulta de uma visita
que está a ser feita pelo país
com o objectivo de corrigir er-
ros ocorridos durante a re-
forma do mapa judiciário, rea-
lizada pelo anterior Governo.

Helena Mesquita Ribeiro ex-
plicou que face às acessibili-
dades, à história e à ligação en-
tre os dois concelhos, faz muito
mais sentido o regresso a Man-
gualde, do que a sua manuten-
ção no tribunal de Sátão. O tri-
bunal de Sátão, por sua vez,
deixará de ser um juízo de
competência genérica -  mes -
mo com Penalva do Castelo o
número de processos era
muito reduzido - para passar

a ser um juízo de proximidade.
O “ajustamento” do mapa ju-

diciário deverá entrar em vigor
em Setembro de 2018, explicou
a secretária de Estado Adjunta
e da Justiça, lembrando que a
proposta que está a ser elabo-
rada por um grupo de trabalho
deverá ser entregue em Setem-
bro deste ano à ministra da
Justiça, antes de passar pelo
Conselho de Ministros e pelo
Parlamento.

Para o presidente da Câmara
de Penalva do Castelo, Fran-
cisco Carvalho, o anúncio feito
pela governante permite “cor-
rigir” uma “injustiça grande”,

agradecendo a disponibilidade
do Governo para ouvir as crí-
ticas da população de Penalva
do Castelo.

O presidente da Assembleia
Municipal de Penalva do Cas-
telo, Vítor Fernandes, conside-
rou tratar-se de “um momento
muito importante” para os pe-
nalvenses, com a garantia de
uma maior facilidade no
acesso à justiça.

Da parte do presidente da
Câmara de Mangualde, João
Azevedo, já foi assegurado o
apoio para que seja construída
mais uma sala de audiências
no tribunal. |

Anúncio da mudança foi feito ontem em Penalva do Castelo
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Diana Dias tem 6 anos, nasceu em Setúbal 
e tem uma paixão “inexplicável” pelo clube
beirão. Os seus ídolos são os defesas Kaká 
e Rafael Amorim Páginas 10 e 11

Menina de Setúbal 
é adepta... do Tondela

Recolhidas
mais de 63
toneladas
de alimentos

Autarquia incentiva
criação de obras
de história medieval
Viseu | P3

O Banco Alimentar Contra a Fome 
de Viseu recolheu no passado 
fim-de-semana 63,5 toneladas 
de bens alimentares, menos 
6,5 toneladas do que em igual 
período do ano passado  Pág. 6

Polícia deteve um homem de 41 anos que não
queria pagar a despesa num estabelecimento
de restauração da ci da de. Um agen te e o
segurança foram agredidos Página 5

Não queria pagar bebidas
e agrediu agente da PSP

Os processos de Penalva do Castelo que tinham passado para o tribunal de Sátão aquando 
da elaboração do novo mapa judiciário regressam ao tribunal de Mangualde Página 20

MANGUALDE VOLTA A
JULGAR PROCESSOS DE 
PENALVA DO CASTELO

Cerca de 160 crianças e jovens com deficiência de diversas instituições do distrito vão passear de barco, 
fazer canoagem e conduzir “karts”, numa actividade promovida hoje, em Mortágua, pela GNR    Página 8

Um dia diferente paral
jovens “especiais”l

DR

Hoje
com o

seu jornal

Alunos premiados
em concurso
internacional 
Politécnico de Viseu | P3

Multiusos de Viseu
recebe finalíssima
das Escolíadas
Sábado | P5

Festival Ocupai!
“invade” Lenteiro
do Rio em Junho
S. Pedro do Sul | P9

Município lança 
cartão sénior 
Mortágua | P8

Turismo do Centro 
alarga mercado 
Fórum em Leiria | P12

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5259 30 DE MAIO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €
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Justiça de Penalva do Castelo volta a ser "feita" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/19838

 
Os processos judiciais de Penalva do Castelo, que estavam a ser julgados em Sátão, vão voltar a ser
julgados no Tribunal de Mangualde. O?anúncio foi feito ontem, ao fim da tarde, pela secretária de
Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de
Penalva do Castelo, na presença do presidente do município, Francisco Carvalho, do colega de
Mangualde, João Azevedo, e do presidente da Assembleia Municipal penalvense, Vítor Fernandes.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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João Azevedo apresentou a sua recandidatura à Câmara de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2409

 
João Azevedo apresentou a sua recandidatura à Câmara de Mangualde
 
2017-05-30
 
"É a última vez mas é como se fosse a primeira. Estou cheio de força, cheio de vontade, cheio de
entusiamo, cheio de garra para defender os interesses de Mangualde e dos Mangualdenses!"
 
Estas foram as palavras proferidas por João Azevedo, candidato socialista à Câmara Municipal de
Mangualde, na apresentação pública da sua recandidatura, que se realizou no passado sábado no
Pavilhão Municipal. João Azevedo candidata-se a um terceiro mandato, ao fim de 8 anos à frente do
município.
 
Ao seu lado teve António Costa, na qualidade de Secretário-geral do Partido Socialista, Ana Catarina
Mendes, Jorge Coelho, e Francisco Polónio, entre outras personalidades. Num pavilhão lotado com
apoiantes e simpatizantes e todos os quadrantes sociais e políticos, e perante uma receção
entusiasmada e calorosa, João Azevedo assumiu como meta da campanha "atingir o maior resultado
do PS no país e ilhas".
 
"As pessoas estão satisfeitas, mas no próximo mandato pretendemos colocar Mangualde num patamar
de excelência", afirmou João Azevedo. Entre os grandes objetivos conta como essencial atrair mais
população para o concelho, através de políticas de investimento público e a criação de mais emprego
qualificado.
 
No seu discurso, o atual autarca referiu o saneamento financeiro como motivo particular de orgulho, e
ponto de partida para a obra do próximo mandato. "Não vamos deixar a Câmara como a encontramos.
Há 4 anos não vos disse isto, mas hoje digo-vos, a situação financeira do Município está resolvida",
afirmou.
 
Salientou ainda o posicionamento do concelho na realidade nacional como uma importante conquista.
"Muita gente acha que sou um chato, mas temos de ter força política dentro da região e do país.
Temos de exigir a defesa dos interesses de Mangualde e dos Mangualdenses". Exemplo disso é, referiu
João Azevedo, "a requalificação da linha da Beira Alta", que vai passar por Mangualde beneficiando
população e empresas, e que só foi possível graças "à vitória política dos autarcas que afirmaram a
sua força".
 
"UM DOS MELHORES DO PAÍS"
 
"O João Azevedo não é só o melhor candidato para Mangualde. O João Azevedo é um dos melhores
presidentes de Câmara que existe em todo o país". Assim descreveu António Costa o candidato
socialista, a quem não poupou elogios.
 
O secretário-geral do PS louvou o trabalho do executivo de João Azevedo e salientou "o país precisa
que concelhos como Mangualde se continuem a desenvolver, que continuem a criar riqueza, a ter
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novas empresas e mais emprego, porque é graças aos concelhos como Mangualde que o país de
desenvolve".
 
Também o socialista e mangualdense Jorge Coelho tomou a palavra numa manifestação de apoio a
João Azevedo. O antigo ministro socialista pediu aos presentes "um resultado histórico em Mangualde"
nas próximas eleições, e garantiu ter confiança que "estão criadas todas as condições para o próximo
mandato ser um novo impulso para um desenvolvimento de nova ordem em Mangualde".
 
"Temos um presidente de Câmara que tem um passado que fala por si" e que "vai até onde for
preciso, fala com quem for preciso, chateia quem for preciso, para resolver os problemas concretos
das pessoas e dos mangualdenses", sublinhou Jorge Coelho.
 
A noite de sábado culminou com João Azevedo a convidar todos os candidatos às Juntas de Freguesia
a subirem ao palco, entre os calorosos aplausos do público.
 
2017-05-30
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"João Azevedo não é só o melhor candidato para Mangualde. O João Azevedo é um
dos melhores presidentes de Câmara que existe em todo o país", afirmou António
Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-05-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8bfe8ddb

 
"É a última vez mas é como se fosse a primeira. Estou cheio de força, cheio de vontade, cheio de
entusiamo, cheio de garra para defender os interesses de Mangualde e dos Mangualdenses!"
 
Estas foram as palavras proferidas por João Azevedo, candidato socialista à Câmara Municipal de
Mangualde, na apresentação pública da sua recandidatura, que se realizou no passado sábado no
Pavilhão Municipal. João Azevedo candidata-se a um terceiro mandato, ao fim de 8 anos à frente do
município.
 
Ao seu lado teve António Costa, na qualidade de Secretário-geral do Partido Socialista, Ana Catarina
Mendes, Jorge Coelho, e Francisco Polónio, entre outras personalidades. Num pavilhão lotado com
apoiantes e simpatizantes e todos os quadrantes sociais e políticos, e perante uma receção
entusiasmada e calorosa, João Azevedo assumiu como meta da campanha "atingir o maior resultado
do PS no país e ilhas".
 
"As pessoas estão satisfeitas, mas no próximo mandato pretendemos colocar Mangualde num patamar
de excelência", afirmou João Azevedo. Entre os grandes objetivos conta como essencial atrair mais
população para o concelho, através de políticas de investimento público e a criação de mais emprego
qualificado.
 
No seu discurso, o atual autarca referiu o saneamento financeiro como motivo particular de orgulho, e
ponto de partida para a obra do próximo mandato. "Não vamos deixar a Câmara como a encontramos.
Há 4 anos não vos disse isto, mas hoje digo-vos, a situação financeira do Município está resolvida",
afirmou.
 
Salientou ainda o posicionamento do concelho na realidade nacional como uma importante conquista.
"Muita gente acha que sou um chato, mas temos de ter força política dentro da região e do país.
Temos de exigir a defesa dos interesses de Mangualde e dos Mangualdenses". Exemplo disso é, referiu
João Azevedo, "a requalificação da linha da Beira Alta", que vai passar por Mangualde beneficiando
população e empresas, e que só foi possível graças "à vitória política dos autarcas que afirmaram a
sua força".
 
"UM DOS MELHORES DO PAÍS"
 
"O João Azevedo não é só o melhor candidato para Mangualde. O João Azevedo é um dos melhores
presidentes de Câmara que existe em todo o país". Assim descreveu António Costa o candidato
socialista, a quem não poupou elogios.
 
O secretário-geral do PS louvou o trabalho do executivo de João Azevedo e salientou "o país precisa
que concelhos como Mangualde se continuem a desenvolver, que continuem a criar riqueza, a ter
novas empresas e mais emprego, porque é graças aos concelhos como Mangualde que o país de

Página 10



desenvolve".
 
Também o socialista e mangualdense Jorge Coelho tomou a palavra numa manifestação de apoio a
João Azevedo. O antigo ministro socialista pediu aos presentes "um resultado histórico em Mangualde"
nas próximas eleições, e garantiu ter confiança que "estão criadas todas as condições para o próximo
mandato ser um novo impulso para um desenvolvimento de nova ordem em Mangualde".
 
"Temos um presidente de Câmara que tem um passado que fala por si" e que "vai até onde for
preciso, fala com quem for preciso, chateia quem for preciso, para resolver os problemas concretos
das pessoas e dos mangualdenses", sublinhou Jorge Coelho.
 
A noite de sábado culminou com João Azevedo a convidar todos os candidatos às Juntas de Freguesia
a subirem ao palco, entre os calorosos aplausos do público.
 
Rua Direita
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João Azevedo traça como objetivo "o maior resultado do PS no continente e ilhas"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f25b9e64

 
"É a última vez mas é como se fosse a primeira. Estou cheio de força, cheio de vontade, cheio de
entusiamo, cheio de garra para defender os interesses de Mangualde e dos Mangualdenses!"
 
Estas foram as palavras proferidas por João Azevedo, candidato socialista à Câmara Municipal de
Mangualde, na apresentação pública da sua recandidatura, que se realizou no passado sábado no
Pavilhão Municipal. João Azevedo candidata-se a um terceiro mandato,depois de ter estado oito anos à
frente do município.
 
Ao seu lado teve António Costa, na qualidade de Secretário-geral do Partido Socialista, Ana Catarina
Mendes, Jorge Coelho, e Francisco Polónio, entre outras personalidades. João Azevedo assumiu como
meta da campanha "atingir o maior resultado do PS no país e ilhas".
 
"As pessoas estão satisfeitas, mas no próximo mandato pretendemos colocar Mangualde num patamar
de excelência", afirmou João Azevedo. Entre os grandes objetivos conta como essencial atrair mais
população para o concelho, através de políticas de investimento público e a criação de mais emprego
qualificado.
 
No seu discurso, o atual autarca referiu o saneamento financeiro como motivo particular de orgulho, e
ponto de partida para a obra do próximo mandato. "Não vamos deixar a Câmara como a encontramos.
Há quatro anos não vos disse isto, mas hoje digo-vos, a situação financeira do Município está
resolvida", afirmou.
 
Salientou ainda o posicionamento do concelho na realidade nacional como uma importante conquista.
"Muita gente acha que sou um chato, mas temos de ter força política dentro da região e do país.
Temos de exigir a defesa dos interesses de Mangualde e dos Mangualdenses". Exemplo disso é, referiu
João Azevedo, "a requalificação da linha da Beira Alta", que vai passar por Mangualde beneficiando
população e empresas, e que só foi possível graças "à vitória política dos autarcas que afirmaram a
sua força".
 
"O João Azevedo não é só o melhor candidato para Mangualde. O João Azevedo é um dos melhores
presidentes de Câmara que existe em todo o país". Assim descreveu António Costa o candidato
socialista, a quem não poupou elogios.
 
O secretário-geral do PS louvou o trabalho do executivo de João Azevedo e salientou "o país precisa
que concelhos como Mangualde se continuem a desenvolver, que continuem a criar riqueza, a ter
novas empresas e mais emprego, porque é graças aos concelhos como Mangualde que o país de
desenvolve".
 
Também o socialista e mangualdense Jorge Coelho tomou a palavra numa manifestação de apoio a
João Azevedo. O antigo ministro socialista pediu aos presentes "um resultado histórico em Mangualde"
nas próximas eleições, e garantiu ter confiança que "estão criadas todas as condições para o próximo
mandato ser um novo impulso para um desenvolvimento de nova ordem em Mangualde".
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"Temos um presidente de Câmara que tem um passado que fala por si" e que "vai até onde for
preciso, fala com quem for preciso, chateia quem for preciso, para resolver os problemas concretos
das pessoas e dos mangualdenses", sublinhou Jorge Coelho.
 
29 Maio, 2017
 
José Silva
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João Azevedo quer 
alcançar resultado 
histórico para o PS
Mangualde Secretário-geral do PS, António Costa, marcou presença 
na apresentação da candidatura do actual presidente do município
José Fonseca

João Azevedo pretende alcan-
çar “o melhor resultado de
sempre do PS em autárquicas”,
ultrapassando os 64% que o
actual presidente da Câmara
de Mangualde conseguiu há
quatro anos. O autarca apre-
sentou no sábado passado a
sua recandidatura, num pavi-
lhão municipal praticamente
cheio, na companhia do secre-
tário-geral do PS, António
Costa, e do antigo ministro so-
cialista Jorge Coelho. “Foi um
compromisso que assumi pe-
rante António Costa e seria um
reconhecimento do trabalho
que se tem vindo a realizar no
concelho de Mangualde nos
últimos anos, além de ser um
sinal a nível nacional como um
dos grandes resultados do
país”, explicou o edil ao nosso
Jornal.

João Azevedo considerou
que a presença de quase duas
mil pessoas de todos os qua-
drantes da sociedade permitiu
“sentir o carinho dos mangual-
denses”. “As pessoas estão sa-

tisfeitas, mas no próximo man-
dato pretendemos colocar
Mangualde num patamar de
excelência”, referiu, acrescen-
tando que tal objectivo deve
ser conseguido através de duas
formas, nomeadamente, o in-
vestimento público e a criação
de emprego mais qualificado,
que permitirá fixar a popula-

ção no concelho e atrair mais
pessoas, especialmente as
mais qualificadas.

A regeneração urbana de
Mangualde, a requalificação
do cine-teatro, a conclusão da
zona industrial do Salgueiro e
o arranque da área empresa-
rial de Mangualde são alguns
dos projectos para o próximo

mandato. João Azevedo pre-
tende ainda aproveitar a re-
qualificação da linha ferroviá-
ria da Beira Alta como factor
decisivo para o desenvolvi-
mento económico do conce-
lho, fazendo de Mangualde um
dos 'contribuintes' decisivos
para as exportações e do PIB
nacional. |

Pavilhão Municipal encheu na apresentação da candidatura de João Azevedo
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João Azevedo quer  alcançar resultado  histórico para o PS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/19772

 
João Azevedo pretende alcançar "o melhor resultado de sempre do PS em autárquicas", ultrapassando
os 64% que o actual presidente da Câmara de Mangualde conseguiu há quatro anos. O autarca
apresentou no sábado passado a sua recandidatura, num pavilhão municipal praticamente cheio, na
companhia do secretário-geral do PS, António Costa, e do antigo ministro socialista Jorge Coelho. "Foi
um compromisso que assumi perante António Costa e seria um reconhecimento do trabalho que se
tem vindo a realizar no concelho de Mangualde nos últimos anos, além de ser um sinal a nível nacional
como um dos grandes resultados do país", explicou o edil ao nosso Jornal.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Processos judiciais dos residentes de Penalva do Castelo regressarão ao tribunal de
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e222d85b

 
Os processos judiciais dos residentes do concelho de Penalva do Castelo vão regressar ao tribunal de
Mangualde. O último Governo, transferiu esses processos para o tribunal de Sátão, para garantir que o
mesmo se mantinha em funcionamento.
 
A decisão nunca agradou ao atual presidente da Câmara de Penalva do Castelo, que tem reclamado,
junto do Governo, o regresso dos processo do concelho para o tribunal de Mangualde. Em declarações
exclusivas à Rádio Jornal do Centro, a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita
Ribeiro, diz que é um processo que o Governo aceita e está a tratar.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/PROCESSOS-DE-PENALVA-1AA.mp3
Embora a decisão política esteja tomada, a transferência dos processos só deve acontecer em 2018.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/PROCESSOS-DE-PENALVA-2.mp3
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, apresentou a sua candidatura a um terceiro
mandato, no sábado, e aproveitou a presença dos autarcas de Penalva, para dar a certeza de que a
decisão do Governo está tomada.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/JOAO-PROCESSOS-PENALVA-
MANGUALDE-NOVO.mp3
 
Inserido em 29, Maio - 2017
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Mangualdenses aprendem a costurar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-05-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24813

 
Mangualdenses aprendem a costurar
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
29 de Maio de 2017
 
26 Views
 
Chegou ao fim mais um curso de costura
 
Chegou ao fim a formação de costura sobre "preparação, montagem e acabamento de calças" e
"modelação de saias". Ministrada por Isabel Miranda, contou com a participação de 18 formandas,
oriundas de diferentes freguesias do concelho. Na cerimónia de encerramento, que decorreu ontem,
24 de maio, marcou presença Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
Ulisses Monteiro e Ana Cristina Mendes, do CEARTE e Bernardino Azevedo, Presidente da União de
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
 
A Vereadora Mª José Coelho aproveitou a oportunidade para agradecer ao CEARTE "pela colaboração
prestada ao apostar em ações de formação no Concelho de Mangualde" e à União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta "pela disponibilidade em colaborar com este tipo de iniciativas, ao
ceder o espaço para a realização do curso". Relativamente às formandas destacou "o empenho
demonstrado para o sucesso desta iniciativa e agradeceu pela apresentação dos trabalhos expostos".
Por seu lado, as formandas mostraram-se muito satisfeitas por terem tido a oportunidade de aprender
e aprofundar os seus conhecimentos na área da costura. Ao longo do curso foram pondo em prática
algumas das técnicas e estratégias abordadas.
 
Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), e com a duração de 75 horas, esta
formação teve como objetivo desenvolver competências na área de corte e costura, fazendo com que
os/as formandos/as aprendam a criar as suas próprias roupas com as modelagens trabalhadas nas
aulas. Os destinatários eram desempregados, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano.
 
A iniciativa realizou-se de 3 a 24 de maio, numa sala contígua à sede da Junta da União de Freguesias
de Mangualde, Cunha Alta e Mesquitela, e resultou da parceria entre a Câmara Municipal de
Mangualde e o CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato, com o apoio da União de
Freguesias de Mangualde, Cunha Alta e Mesquitela.
 
29 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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TVI

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 69727642

 
28-05-2017 13:21

1 1 1

António Costa defende que Portugal precisa ainda de mais boas notícias

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c0922c3e-c72e-4578-bcd6-

0a126a8b7e73&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
António Costa defende que Portugal precisa ainda de mais boas notícias, depois dos momentos difíceis
da crise. Em Mangualde, o primeiro-ministro elogiou também o esforço dos portugueses, que retira as
contas nacionais do controlo mais apertado por parte de Bruxelas.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2017-05-27 01:02
 TVI 24 - Notícias , 2017-05-28 17:16
 TVI - Jornal das 8 , 2017-05-28 20:48
 TVI 24 - Notícias , 2017-05-28 17:59
 TVI 24 - Notícias , 2017-05-28 19:00
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SIC

 	Duração: 00:01:00

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 69727655

 
28-05-2017 13:21

1 1 1

António Costa diz que Governo não acredita no empobrecimento

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e048adb5-087c-4126-b861-

1eb6b4e4d5b3&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
Sem querer falar sobre os estágios não remunerados, António Costa disse ontem à noite que o
Governo não acredita no empobrecimento. Costa falou como secretário-geral do PS na apresentação
dos candidatos às autárquicas em Mangualde.
Comentários de António Costa, secretário-geral do PS.

 
Repetições: SIC Notícias - Notícias , 2017-05-27 01:04
 SIC Notícias - Notícias , 2017-05-28 07:05
 SIC Notícias - Notícias , 2017-05-28 07:37
 SIC Notícias - Notícias , 2017-05-28 08:06
 SIC Notícias - Notícias , 2017-05-28 08:37
 SIC Notícias - Notícias , 2017-05-28 09:07
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2017-05-28 10:24
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2017-05-28 13:21

Página 20



A21

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 69727585

 
28-05-2017 13:02

1 1 1

"Boas notícias não caem do céu"

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0734eb92-0344-4133-a330-

c30981190a0a&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
António Costa diz que Portugal passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias. Ontem à
noite em Mangualde, na apresentação do candidato autárquico, o secretário-geral do PS lembrou que
a saída do país do procedimento por défice excessivo, não é obra do acaso.
Declarações do secretário-geral do PS.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2017-05-28 14:01
 RTP 3 - 3 às... , 2017-05-28 17:19
 RTP 3 - 3 às... , 2017-05-28 18:12
 RTP 1 - Telejornal , 2017-05-28 20:33
 RTP 3 - 3 às... , 2017-05-28 19:15
 RTP 3 - 360 , 2017-05-28 21:19
 RTP 2 - Jornal 2 , 2017-05-28 21:43
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RTP 3

 	Duração: 00:01:20

 	OCS: RTP 3 - Bom Dia Portugal

 
ID: 69728624

 
28-05-2017 08:09

1 1 1

António Costa defende que Portugal precisa ainda de mais boas notícias

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bcd5711a-35f3-4b3c-9e48-

a7c701d7159b&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
António Costa diz que a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo não é obra do acaso.
Na apresentação da recandidatura de João Azevedo, em Mangualde, o secretário-geral do PS disse
também que o país passou tão mal que ainda precisa de boas notícias.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-05-28 09:06
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2017-05-28 10:00
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-05-28 08:09
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-05-28 09:06
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2017-05-28 10:01
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2017-05-28 12:27

Página 22



A23

 
TSF

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 69725495

 
28-05-2017 08:03

António Costa em Mangualde

http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6b82195e-6286-4829-8620-

035925c6b96e&userId=4f1c1b93-8531-4b3f-8ede-460c907f22d4

 
António Costa considera que o país passou tempos tão difíceis, que agora precisa de muito mais
noticias positivas para ganhar confiança.
Declarações de António Costa em Mangualde, durante apresentação da recandidatura de João Azevedo
à presidência do município.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2017-05-28 09:03
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Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Açores 9 Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=92d0e133

 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
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Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias - António Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7e3e1966

 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
00:09
 
Por Lusa
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Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias - António Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Destak Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6f19fed2

 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
28 | 05 | 2017   00.09H
 
Destak/Lusa |
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Economia - Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias -
António Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Diário de Notícias Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=82f655ac

 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
O melhor do Diário de Notícias no seu emailFechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade Diário de Notícias.
Subscrever
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
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que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
2017-05-28T00:09:00Z
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Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias - António Costa -
Impala
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: Impala Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dbdbc57e

 
*** Serviço áudio disponível em www.lusa.pt ***
 
Mangualde, Viseu, 27 mai (Lusa) - O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite
que "o país passou tão mal" que ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do
Procedimento por Défice Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
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Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
AMF // JPF
 
By Impala News / Lusa
 
Sun, 28 May 2017 01:19:00 +0200
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Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias - António Costa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-05-2017

Meio: JM Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f5fe1c0a

 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
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Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
Artigo | 28/05/2017 11:23
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Hoje às 00:31
 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou, sábado à noite, que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
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queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
28 maio 2017
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Costa sobre PDE: "as boas notícias não caem do céu"
 
Leonor Mateus Ferreira
 
Ontem 11:02
 
Primeiro-ministro sublinhou que foi necessário o governo adotar uma estratégia que apostasse no
crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem confiança para investirem, na criação
de emprego, para o país sair do procedimento por défice excessivo.
 
Portugal passou tão mal que precisa de boas notícias, afirmou António Costa este sábado à noite na
sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas eleições autárquicas, em
Mangualde. O primeiro-ministro falou, assim, sobre a proposta da Comissão Europeia de que Portugal
saia do Procedimento por Défice Excessivo, referindo que foi uma conquista conseguida com muito
trabalho.
 
"Nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias para o país, há até quem ache que há um
excesso de boas notícias para o país", disse António Costa, citado pela agência Lusa. "Infelizmente o
país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se reencontrar
tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante no futuro".
 
António Costa acrescentou que as "boas notícias não caem do céu", mas que têm de ser construídas
com trabalho. "Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por
Défice Excessivo, isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos
portugueses que enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", afirmou.
Continuar a ler
 
O líder socialista considera importante que os portugueses tenham "compreendido que não bastava
aumentar impostos e cortar pensões" para reduzir o défice. "Pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Tags
 
António CostaPDEprimeiro ministro
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Leonor Mateus Ferreira
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O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
PUB
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
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queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
há 19 mins
 
POR Lusa
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António Costa diz que "o país passou tão mal" que ainda precisa de ter muitas boas notícias para além
da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo. E boas notícias "não caem do céu".
 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou. Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas
"constroem-se com trabalho".
 
Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado". "E é
assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor de rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
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Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
28/5/2017, 9:09
 
Agência Lusa
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Mangualde, Viseu, 27 mai (Lusa) - O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite
que "o país passou tão mal" que ainda precisa [...]
 
Mangualde, Viseu, 27 mai (Lusa) - O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite
que "o país passou tão mal" que ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do
Procedimento por Défice Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
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Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
AMF // JPF
 
Lusa/fim
 
2017-05-28
 
REDATOR com Lusa
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António Costa diz que Portugal passou tão mal, que ainda precisa de "muitas boas notícias". Sábado à
noite, em Mangualde, na apresentação do candidato autárquico, o secretário-geral do PS lembrou que
a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo não é "obra do acaso".
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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António Costa diz que a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo não é obra do acaso.
Na apresentação da recandidatura de João Azevedo, em Mangualde, o Secretário-geral do PS disse
também que o país "passou tão mal" que ainda precisa de boas notícias.
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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RTP
 
28 Mai, 2017, 20:54
 
/ atualizado em 28 Mai, 2017, 20:54
 
| Política
 
António Costa diz que Portugal ainda precisa de "muitas boas notícias" depois do que passou.
 
Ontem à noite, em Mangualde, na apresentação do candidato autárquico, o secretário-geral do PS quis
sublinhar que a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo não é "obra do acaso".
 
Please enable JavaScript to view the Powered by Disqus.
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O primeiro-ministro diz que sair do Procedimento por Défice Excessivo não basta
 
28 de maio de 2017 às 08:23António costa diz que país ainda precisa de "muitas boas notícias"
António Costa considerou, na última noite, que "o país passou tão mal" que ainda precisa de muitas
boas notícias como a da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo, proposta pela
Comissão Europeia nos últimos dias.
 
O primeiro-ministro falava em Mangualde, numa sessão de apresentação de João Azevedo como
candidato nas próximas eleições autárquicas.
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", sublinhou António Costa.
 
O líder socialista destacou ainda o trabalho dos portugueses para o desenvolvimento da economia
nacional: "Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice
Excessivo, isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos".
 
Rádio Comercial
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O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
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Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
28mai2017
 
MadreMedia / Lusa
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País
 
"Não estamos condenados a ser pobres"
 
28.05.2017 13h43
 
O primeiro-ministro disse ontem à noite que o Governo não acredita no empobrecimento. António
Costa falou como secretário-geral do PS, na apresentação dos candidatos às autárquicas em
Mangualde.
 
28.05.2017 13h43
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António Costa considera que, dado o passado de Portugal, são necessárias mais boas notícias como a
saída do Procedimento por Défice Excessivo.
 
PUB
 
PUB
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
Reportagem de José Ricardo Ferreira
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
O melhor da TSF no seu email
Fechar
Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a
qualidade TSF.
 
Subscrever
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
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salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
COMENTÁRIOS
 
28 de MAIO de 2017 - 10:16
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Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país"
 
2017-05-28 01:01
 
VÍDEO: Portugal "passou tão mal" que ainda precisa de muitas boas notícias
 
2017-05-28 01:01
 
O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira.
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
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salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
 
Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
2017-05-28 01:01  2017-05-28 01:01
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VÍDEO
 
António Costa num discurso em Mangualde
 
2017-05-28 01:02
 
Sun, 28 May 2017 01:02:00 +0200
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O secretário-geral do PS, António Costa, considerou sábado à noite que "o país passou tão mal" que
ainda precisa de ter muitas boas notícias como a saída de Portugal do Procedimento por Défice
Excessivo, proposta pela Comissão Europeia na segunda-feira
 
Ao intervir em Mangualde na sessão de apresentação da recandidatura de João Azevedo nas próximas
eleições autárquicas, António Costa frisou que, "nas últimas semanas, tem havido muito boas notícias
para o país, há até quem ache que há um excesso de boas notícias para o país".
 
"Infelizmente o país passou tão mal que ainda precisa de muitas boas notícias para finalmente se
reencontrar tranquilo e totalmente confiante com as contas acertadas com o seu passado e confiante
no futuro", afirmou.
 
Mas, segundo o líder socialista, "boas notícias não caem do céu", elas "constroem-se com trabalho".
 
"Se a Comissão Europeia propôs esta semana que Portugal saia do Procedimento por Défice Excessivo,
isso não é obra do acaso. Isso é obra, desde logo, das portuguesas e dos portugueses que
enfrentaram e venceram com grande coragem a crise que enfrentámos", considerou.
 
O primeiro-ministro sublinhou a importância de o país "ter compreendido que não bastava aumentar
impostos e cortar pensões" para reduzir o défice, "mas que, pelo contrário, era necessário ter uma
estratégia que apostasse no crescimento, na confiança, na capacidade dos investidores terem
confiança para investirem, na criação de emprego".
 
Desta forma, acrescentou, foi possível "hoje o país estar a crescer mais do que cresce a média da
União Europeia, estar a criar 150 mil postos de trabalho, as empresas estarem a exportar mais 17%
do que estavam o ano passado, estarem a investir mais 11% do que estavam o ano passado".
 
"E é assim que estamos a sair do Procedimento por Défice Excessivo", realçou.
 
O secretário-geral do PS destacou também o facto de este Governo ter "devolvido tranquilidade ao dia
a dia das pessoas".
 
"Hoje já ninguém acorda sem saber se, ao ligar o rádio, vai ouvir o anúncio de um novo corte do seu
salário ou da sua pensão ou se vai ouvir o anúncio de mais um imposto que vai subir", referiu.
 
No seu entender, "as pessoas hoje acordam com tranquilidade, com confiança, com estabilidade,
sabendo que a sua vida é previsível, que não mudou tudo para um mundo cor-de-rosa de um dia para
o outro", mas que "o país está a fazer o seu caminho" para que "todos os portugueses possam sentir
que podem viver melhor".
 
Na sessão estava também o antigo ministro socialista Jorge Coelho, que abriu recentemente uma
queijaria no concelho de Mangualde, de onde é natural.
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Jorge Coelho pediu aos munícipes "um resultado histórico em Mangualde" nas próximas eleições
autárquicas, considerando que têm um presidente da Câmara com características para o conseguir.
 
"Temos um presidente de Câmara onde eu acho que o atual Presidente da República veio beber muito
daquilo que chama política de afetos. Penso que ele deve ter mesmo andado aqui uns tempos a fazer
alguma formação na rua", afirmou.
 
com Lusa

Página 55



A56

  Tiragem: 8585

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 8,15 x 7,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69699417 26-05-2017

EM JUNHO No dia 2 de Junho,
pelas 9h30, a Biblioteca Dr. Ale-
xandre Alves, em Mangualde,
recebe a 3.ª sessão temática do
Congresso Nacional da Econo-
mia Social, subordinada ao
tema “Novos conceitos, mode-
los de organização e de gover-
nança”. 

A iniciativa contará com a pre-
sença de figuras relevantes para
o sector da economia social, que

irão abordar e debater o tema
em foco, no formato de confe-
rências e mesas redondas.

Os trabalhos começam às
10h00 com intervenções de
João Azevedo, presidente da Câ-
mara de Mangualde, Eduardo
Graça, presidente da Coopera-
tiva António Sérgio para a Eco-
nomia Social (CASES) e o padre
Vítor Melícias, presidente da
Mesa do Congresso. |

Congresso de Economia
Social em Mangualde
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No dia 2 de Junho, pelas 9h30,
na Biblioteca Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, realiza-se
a terceira sessão temática do
Congresso Nacional da Econo-
mia Social 2017, subordinada
ao tema 'Novos conceitos, mo-
delos de organização e de go-
vernança'. A iniciativa contará
com a presença de figuras re-
levantes para o sector da eco-
nomia social, que irão abordar
e debater o tema em foco, no
formato de conferências e me-
sas redondas.

A recepção aos convidados
está marcada para as 9h30, co-
meçando os trabalhos meia
hora mais tarde com interven-
ções de João Azevedo, presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, Eduardo Graça, presi-
dente da Cooperativa António

Sérgio para a Economia Social
(CASES) e padre Vítor Melícias,
presidente da Mesa do Con-
gresso.

A primeira conferência -
'Saúde e Economia Social' - será
feita por Maria de Belém, mem-
bro da Comissão de Honra do
Congresso, com apresentação

de Jorge Coelho, membro da
Comissão de Honra do Con-
gresso.

A sessão prossegue com o
painel sobre 'A Economia So-
cial e Solidária – novos concei-
tos, origens e designações no
debate nacional e europeu'
com Henrique Rodrigues, as-

sessor da Confederação Nacio-
nal das Instituições de Solida-
riedade (CNIS) João Salazar
Leite e Jorge de Sá.

À tarde, a primeira mesa re-
donda irá debater 'Economia
social e desenvolvimento so-
cioeconómico - actualidade e
mudança', com moderação do
presidente da Associação Por-
tuguesa para o Desenvolvi-
mento Local (ANIMAR), Marco
Domingues, e a participação de
representantes dos partidos
políticos. 

O painel da tarde irá debru-
çar-se sobre a 'Economia Social
- novos modelos de organiza-
ção, governança e fi¬nancia-
mento' terá como intervenien-
tes Filipe Almeida, presidente
da Portugal Inovação Social,
José Alberto Pitacas, vice-pre-
sidente do Centre International
de Recherches et d'Information
sur l'Economie Publique, So-
ciale et Coopérative (CIRIEC)
Portugal, Licínio Pina, da Caixa
Central de Crédito Agrícola Mú-
tuo e Susana Ramos, coorde-
nadora Nacional dos European
Economic Area (EEA) Grants.

O encerramento, previsto
para as 17h30, estará a cargo de
Francisco Silva, presidente da
Comissão Organizadora do
Congresso. As inscrições ter-
minam a 31 de Maio. |

Biblioteca de Mangualde recebe o Congresso Nacional

Congresso Nacional
de Economia Social
em Mangualde
Viseu Maria de Belém, o padre Vítor Melícias e representan-
tes de outras entidades vão estar no Congresso  
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Congresso Nacional 
de Economia Social 
em Mangualde 
Em Junho Maria de Belém, o padre Vítor Melícias e repre-
sentantes de outras entidades vão estar no Congresso 
No dia 2 de Junho, pelas 9h30,
na Biblioteca Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, realiza-se
a 3.ª sessão temática do Con-
gresso Nacional da Economia
Social 2017, subordinada ao
tema 'Novos conceitos, mode-
los de organização e de gover-
nança'. 

A iniciativa contará com a
presença de figuras relevantes
para o sector da economia so-
cial, que irão abordar e debater
o tema em foco, no formato de
conferências e mesas redon-
das.

A recepção aos convidados
está marcada para as 9h30, co-
meçando os trabalhos meia
hora mais tarde com interven-
ções de João Azevedo, presi-
dente da Câmara de Man-
gualde, Eduardo Graça, presi-
dente da Cooperativa António
Sérgio para a Economia Social
(CASES) e padre Vítor Melícias,
presidente da Mesa do Con-
gresso.

A primeira conferência -
'Saúde e Economia Social' -
será feita por Maria de Belém,
membro da Comissão de
Honra do Congresso, com
apresentação de Jorge Coelho,
membro da Comissão de
Honra do Congresso.

A sessão prossegue com o
painel sobre 'A Economia So-
cial e Solidária – novos concei-

tos, origens e designações no
debate nacional e europeu'
com Henrique Rodrigues, as-
sessor da Confederação Na-
cional das Instituições de Soli-
dariedade (CNIS) João Salazar
Leite e Jorge de Sá.

À tarde, a primeira mesa re-
donda irá debater 'Economia
social e desenvolvimento so-
cioeconómico - actualidade e
mudança', com moderação do
presidente da Associação Por-
tuguesa para o Desenvolvi-
mento Local (ANIMAR),
Marco Domingues, e a parti-
cipação de representantes dos
partidos políticos. 

O painel da tarde irá debru-
çar-se sobre a 'Economia So-
cial - novos modelos de orga-

nização, governança e fi -
nanciamento' terá como inter-
venientes Filipe Almeida, pre-
sidente da Portugal Inovação
Social, José Alberto Pitacas,
vice-presidente do Centre In-
ternational de Recherches et
d'Information sur l'Economie
Publique, Sociale et Coopéra-
tive (CIRIEC) Portugal, Licínio
Pina, da Caixa Central de Cré-
dito Agrícola Mútuo e Susana
Ramos, coordenadora Nacio-
nal dos European Economic
Area (EEA) Grants.

O encerramento, previsto
para as 17h30, estará a cargo
de Francisco Silva, presidente
da Comissão Organizadora do
Congresso. As inscrições ter-
minam a 31 de Maio. |

Biblioteca de Mangualde recebe Congresso a 2 de Junho
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Associação Dignitude comemorou aniversário de Rede Social do Medicamento e deu melhores condições 
à casa de Luísa Sousa, que já era beneficiária deste projecto   Página 2

Voluntários dão liçãol
de solidariedade em Viseul

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Mangualde 
debate papel da 
economia social
Congresso | P7

CIM Viseu Dão
Lafões escolhe
ideias de negócio
Viseu | P3

Futuro da 
juventude 
discute-se em Viseu
Até domingo| P5

BANCO ALIMENTAR SAI
À RUA NO FIM-DE-SEMANA
Os voluntários vão estar distribuídos pelas várias superfícies comerciais apelando à solidariedade dos cidadãos. Em Maio
de 2016, o Banco Alimentar Contra a Fome recolheu 70 toneladas de produtos que ajudaram 5.700 famílias  Página 20

Vouzela e Santar promovem 
sabores e tradições seculares
Suplemento 

Melhores acessibilidades na 
lista de reivindicações Mortágua| P8

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5257 26 DE MAIO DE 2017 SEXTA-FEIRA | 0,65 €

Homem agredido
à machadada 
Castro Daire | P7

Académico trava
primeira batalha
“Play-off” | P12
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Á MANGUALDE 

WORKSHOP SOBRE DIREITOS DOS CIDADÃOS QUE UTILIZAM SERVIÇOS PÚBLICOS 

NA INTERNET 
A pensar na construção de uma 
carta europeia dos direitos dos 
cidadãos que utilizam serviços pú-
blicos disponibilizados na internet, 
a Biblioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Manguald,e recebe 
na terça feira (30 de maio) um wor-
kshop aberto a todos os cidadãos 
que queiram partilhar experiên- 

cias e contribuir com sugestões. 
A sessão é a segunda a acontecer 
em Portugal, sendo que em Lisboa 
decorre este sábado (27 de maio). 
Trata-se de uma iniciativa do 
Laboratório de Experimentação 
da Administração Pública (LabX). 
O LabX é um dos três laboratórios 
de inovação nacionais escolhidos  

pela Comissão Europeia para co-
laborar no projeto. Além do LabX, 
participam o SGMAP (Secrétaria-
t-Général pour la Modernisation 
de l'Action Publique) de França 
e o Medialab-Prado de Espanha. 
O objetivo do workshop passa 
por ir ao encontro do cidadão 
para identificar as preocupa- 

ções e prioridades, uma vez que 
é o utilizador e o beneficiário 
final dos serviços públicos. 
Os contributos recolhidos no 
workshop são depois remetidos à 
Comissão Europeia como suges-
tões para a construção da Carta 
de Direitos, que será divulgada no 
final deste ano. 
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A \( 1  SlBILlDADES 

MODERNIZAÇÃO DA LINHA DA BEIRA ALTA VAI "ENTUPIR" EXPORTAÇÕES DO PAÍS 

A construção do novo corredor 
ferroviário entre Aveiro e Salamanca 
é uma obra fundamental para "servir 
a competitividade da economia" da 
região Centro e do país, muito mais do 
que a requalificação da linha da Beira 
Alta. A ideia foi defendida por Mário 
Lopes, professor de engenharia de 
estruturas, território e construção no 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, 
na conferência sobre acessibilidades 
rodoviárias e ferroviárias promovida 
pela ProViseu. 
Na opinião do docente universitário, se 
o governo não avançar com o projeto, 
vai assistir-se a uma fuga das empresas 
da região. "Se nós não fizermos a linha 
nova qualquer dia o que nós vemos é 
a desaparecerem daqui as empresas, 
_porque vão ter a sua competitividade 
prejudicada. As que exportam para a 
Europa vão ficar ligadas por uma linha  

entupida e portanto as pessoas não vão 
precisar do comboio porque a seguir 
não vão ter dinheiro para comprar o 
bilhete porque entretanto os empregos 
perdem-se", alertou. 
A construção do novo corredor ferro-
viário está avaliada em 675,3 milhões 
de euros. O projeto foi chumbado em 
julho do ano passado pela Comissão 
Europeia porque a análise custo-benefi-
cio foi considerada negativa. Contudo o 
governo ainda este ano volta a submeter 
a obra ao financiamento comunitário. 
Já os trabalhos de requalificação da 
linha da Beira Alta, orçados em 691 
milhões de euros, deverão começar no 
segundo trimestre deste ano, de acordo 
com os planos da tutela. 

Viseu e o comboio 
Para Mário Lopes, a construção da 
nova linha férrea pode ser também  

uma oportunidade de "ouro" para 
aquela que é a maior cidade média 
europeia sem comboio. O professor 
entende que não é por causa de Vi-
seu que deve ser criado o corredor, 
todavia, o concelho deve "apanhar 
a boleia" desta linha "que serve o 
país inteiro" porque "passa aqui ao 
pé", para tentar que seja construída 
uma estação o mais perto possível 
da cidade. 

Obra de emergência 
Esta posição defendida pelo docente 
universitário vem ao encontro das 
posições já tomadas pelo presidente 
da Câmara de Viseu (PSD). Já sobre 
a nova autoestrada Viseu-Coimbra, 
Almeida Henriques lamentou que o 
projeto continue a "marcar passo". 
O autarca disse não ter razões para 
estar otimista quanto à empreitada  

"nem no curto, nem no médio e lon-
go prazo". Como tal, defendeu que 
a tutela devia considerar esta "uma 
obra de emergência". "O governo 
devia dizer que esta é uma situação 
de emergência e dizer: vamos pegar 
naquilo que está para trás e faça-se 
uma concessão. Nós estamos dis-
poníveis para pagar portagens na 
nova via desde que o IP3 fique sem 
portagens", argumentou. 
Opinião diferente tem o presiden-
te do município de Mangualde 
(PS), que discorda da opção de 
uma estrada portajada. Para João 
Azevedo, que é também presidente 
do Conselho Regional do Centro, 
há que "tentar que a Comissão 
Europeia" considere esta uma inter-
venção prioritária para desbloquear 
fundos estruturais que financiem a 
intervenção. 
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Residentes de bairro social 
bloqueiam novos moradores 

P3 VISEU 

P.38 —  CENTRO LEAKS  — 
TINI'. • 111•1k01•110 

Presidente do Tondela 
vai ser canonizado 

P.8 FERROVIA 

SEM 
COMBOIO 
EMPRESAS 
VÃO FUGIR 

P.24 FEIRA DE S. MATEUS P.23 CULTURA 

TODO OS DANÇA 
DOMINGOS "ESPECIAL?' 
SÃO NO TEATRO 
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P:2011NTREVISTA 

Pepa, treinador do Tondela 

Milagre? Não. 
É trabalho. 
• Milagre é ir atrás do impossível 
• Tínhamos que acreditar até ao fim 
• Pensava que perder por dois ou por três era igual, 

agora já não penso assim 
• Festejar com'a equipa, com os adeptos é indescritível 
• Gostava de ser treinado pelo Pepa e como treinador 

gostava de ter um jogador como o Pepa 

ABERTURA ( Doe BORLA) 

20 MAIO - 10h 
EM FRENTE AO LIDL (PASCOAL) VISEU 
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Mangualdenses aprenderam a fazer a sou roupa
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Chegou ao fim a formação de costura sobre "preparação, montagem e acabamento de calças" e
"modelação de saias". Ministrada por Isabel Miranda, contou com a participação de 18 formandas,
oriundas de diferentes freguesias do concelho. Na cerimónia de encerramento, que decorreu ontem,
24 de maio, marcou presença Maria José Coelho, Vereadora da Câmara Municipal de Mangualde,
Ulisses Monteiro e Ana Cristina Mendes, do CEARTE e Bernardino Azevedo, Presidente da União de
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta.
 
A Vereadora Mª José Coelho aproveitou a oportunidade para agradecer ao CEARTE "pela colaboração
prestada ao apostar em ações de formação no Concelho de Mangualde" e à União de Freguesias de
Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta "pela disponibilidade em colaborar com este tipo de iniciativas, ao
ceder o espaço para a realização do curso". Relativamente às formandas destacou "o empenho
demonstrado para o sucesso desta iniciativa e agradeceu pela apresentação dos trabalhos expostos".
Por seu lado, as formandas mostraram-se muito satisfeitas por terem tido a oportunidade de aprender
e aprofundar os seus conhecimentos na área da costura. Ao longo do curso foram pondo em prática
algumas das técnicas e estratégias abordadas.
 
Enquadrada nas Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), e com a duração de 75 horas, esta
formação teve como objetivo desenvolver competências na área de corte e costura, fazendo com que
os/as formandos/as aprendam a criar as suas próprias roupas com as modelagens trabalhadas nas
aulas. Os destinatários eram desempregados, com escolaridade igual ou superior ao 6º ano.
 
A iniciativa realizou-se de 3 a 24 de maio, numa sala contígua à sede da Junta da União de Freguesias
de Mangualde, Cunha Alta e Mesquitela, e resultou da parceria entre a Câmara Municipal de
Mangualde e o CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato, com o apoio da União de
Freguesias de Mangualde, Cunha Alta e Mesquitela.
 
26 de Maio de 2017
 
Redacção
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Bordados de Tibaldinho: aprenda a fazer
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De 19 a 30 de junho, a sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho, em Tibaldinho,
Mangualde, acolhe mais um curso de  Pontos Bordados / Bordados de Tibaldinho . A iniciativa, que
decorre agora em horário pós-laboral, das 19h00 às 23h00, é organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde, em parceria com a Junta de Freguesia de Alcafache e o CEARTE - Centro de Formação
Profissional do Artesanato.
 
Este curso enquadra-se em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e destina-se a
desempregados e a empregados com interesses nesta área. Manter viva a confeção dos bordados de
Tibaldinho e preservar, promover e valorizar este património cultural que constitui parte da identidade
mangualdense são os principais objetivos.
 
Os interessados deverão dirigir-se ao Gabinete de Inserção Profissional da Câmara Municipal de
Mangualde, até 31 de maio, fazendo-se acompanhar dos seguintes documentos: Cartão de Cidadão ou
do Bilhete de Identidade, e do N.º de Contribuinte, Certificado de Habilitações e o Número de
Identificação Bancária (NIB/IBAN).
 
26 Maio 2017 |por VerPortugal (author)
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Cozinha Internacional em Mangualde
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De 03-07-2017 até 24-07-2017
 
"Cozinha Internacional" é o tema do novo curso de culinária a realizar na cozinha da Escola Ana de
Castro Osório, do Agrupamento de Escolas de Mangualde. A ação decorre de 03 a 24 de julho, das
19h00 às 23h00. A iniciativa resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o CEARTE -
Centro de Formação Profissional do Artesanato.
 
Os destinatários são diversos: empregados, desempregados, profissionais da área da hotelaria e
restauração e outros profissionais com interesse de competências específicas nesta área. Tratam-se de
Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) e as inscrições são limitadas.
 
Todos os interessados podem inscrever-se de 01 a 24 junho, no Gabinete de Inserção Profissional da
Câmara Municipal. É de salientar que, no ato da inscrição, deverão fazer-se acompanhar do
documento de identificação e do certificado de habilitações.
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Na sequência do seu en-
volvimento com vários 
parceiros presentes num 

grupo de trabalho que está a 
definir as competências neces-
sárias para o setor automóvel, 
surgiu uma candidatura a um 
projeto europeu do qual a AIM-
MAP faz parte.

Numa primeira fase, o envol-
vimento da AIMMAP centrou-
-se numa lógica colaborativa re-
gional, focada no Município de 
Mangualde, devido ao “clus-
ter” informal já existente na re-
gião.

De referir que a AIMMAP con-

tinua empenhada na promoção 
da melhoria das empresas por 
via da formação dos recursos 
humanos adequados aos de-
safios das empresas e para o 
qual conta naturalmente com o 
CENFIM.

Numa altura em que se fala 
tanto da indústria 4.0, que aliás 
teve a sua origem nos desafios 
da indústria automóvel alemã, 
torna-se imperioso enfrentar 
um problema que, a cada dia 
que passa, se revela mais preo-
cupante.

Foi nessa lógica que a cola-
boração da AIMMAP na candi-

datura se revelou muito natural, 
dado o trabalho desenvolvido 
pela associação sobretudo na 
área das competências neces-
sárias aos recursos humanos do 
futuro.

Efetivamente, o projeto com-
preende um conjunto de ati-
vidades que permitam imple-
mentar medidas que levem à 
criação das capacidades julga-
das relevantes para o setor au-
tomóvel, nos próximos 20 anos, 
com base no trabalho desen-
volvido pelo grupo GEAR 2030 
criado pela Comissão Europeia.

O trabalho foi coordenado 

pela JLR – Jaguar Land Rover, 
por ser líder do grupo de tra-
balho para a Comissão, e conta 
com a participação de diversas 
entidades e associações ligadas 
ao setor (CLEPA, ETRMA, Bos-
ch, IndustriALL, CEEMET, CE-
CRA, ZF Group). 

A participação da AIMMAP, 
caso o projeto seja aprovado, 
vai centrar-se no apoio à de-
finição das competências for-
mativas que mais interessam 
às empresas, seja na lógica de 
fornecedores de componentes 
e peças técnicas com alto valor 
acrescentado, seja na perspe-

tiva das unidades de formação 
e módulos formativos que será 
necessário desenvolver para 
adaptar a oferta às reais neces-
sidades do mercado.

A participação da associa-
ção em projetos internacionais 
é uma prioridade da Direção 
da AIMMAP, pois, através des-
te tipo de iniciativas, não só se 
facilita o conhecimento e a sua 
transmissão como se estabe-
lece uma rede de contactos a 
diferentes níveis que serão de-
cisivos para o aumento da com-
petitividade do setor metalúrgi-
co e metalomecânico nacional.

Blueprint SSA Automotive

Apresentada candidatura europeia “DRIVES project”

AIMMAP
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João Azevedo apresenta a sua recandidatura à Câmara de Mangualde
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João Azevedo irá fazer a apresentação oficial da sua candidatura à Câmara Municipal de Mangualde no
próximo sábado, 27 de maio, às 21h30, no Pavilhão Municipal de Mangualde.
 
Para assinalar o momento estarão presentes várias personalidades da vida política nacional. No evento
serão também apresentados os candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia.
 
Sob o lema "Mangualde Com Futuro", João Azevedo apresenta-se para um terceiro mandato à frente
dos destinos do município mangualdense com o objetivo de colocar o concelho num patamar de
excelência e construir um território atrativo e com qualidade de vida.
 
25 Maio, 2017
 
José Silva
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Mangualde organiza festa
para 1.300 crianças do concelho
DIA DA CRIANÇA A Câmara
Municipal de Mangualde pre-
parou um programa cheio de
animação e diversão para assi-
nalar o Dia da Criança. A festa
realiza-se no dia 1 de Junho, nos
Jardins do Largo do Rossio, e

são esperadas cerca de 1.300
crianças das escolas do conce-
lho. No caso de condições cli-
matéricas adversas, a iniciativa
será transferida para o Pavilhão
Municipal. Música, bolas de sa-
bão, animadores, sky dancer,

largadas de balões e insufláveis
vão surpreender os mais novos.
A iniciativa destina-se às crian-
ças do pré-escolar (de manhã)
e do 1.º ciclo (à tarde). Durante
o evento serão ainda distribuí-
dos balões e água. |
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2ª edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terracom milhares de visitantes
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2ª edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra com milhares de visitantes
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
25 de Maio de 2017
 
45 Views
 
No fim de semana de 20 e 21 de maio, milhares de pessoas invadiram o centro da cidade de
Mangualde para participar na 2ª edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . Num
ambiente animado e trajado à época foi recriado o Mangualde antigo dos anos de 1940, 1950 e 1960.
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde João Azevedo,marcou presença na iniciativa.
 
Na abertura do evento, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, acolheu a conferência
"Economia e Sociabilidade Rural na Beira na primeira metade do séc. XX", proferida por Maria
Margarida Sobral da Silva Neto, especialista em História Moderna e Contemporânea, Regime
Senhorial, Sociedade e Vida Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Durante o
certame, as tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro estiveram em destaque.
Foi possível conhecer os produtos e os ofícios da época - ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la
minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista, vendedoras de praça, simulacro, bordados, sapateiros,
lanifícios e muito mais - ao som de espetáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas.
 
Paralelamente, no sábado, o Mercado Municipal de Mangualde acolheu o  II Festival do Borrego ,
organizado pela COAPE, com o objetivo de valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como
degustar o borrego confecionado de maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra.
Durante todo o fim de semana realizou-se ainda o  Fim de semana gastronómico do cabrito  nos
restaurantes aderentes.
 
Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e contou com a parceria da Cidade
Excelência Associação - Turismo de Mangualde, da COAPE, da Queijaria Vale da Estrela e do
Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 3G.
 
25 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde celebra o Dia Mundial da Criança
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Mangualde celebra o Dia Mundial da Criança
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
25 de Maio de 2017
 
28 Views
 
De forma a proporcionar um dia especial aos mais novos, a Câmara Municipal de Mangualde preparou
um programa cheio de animação e diversão para assinalar o Dia da Criança. A festa realiza-se no dia 1
de junho, nos Jardins do Largo do Rossio, e são esperadas cerca 1300 crianças das escolas do
concelho. No caso de condições climatéricas adversas, a iniciativa será transferida para o Pavilhão
Municipal.
 
Música, bolas de sabão, animadores, sky dancer, largadas de balões e insufláveis vão surpreender os
mais novos. A iniciativa destina-se às crianças do Pré-escolar (da parte da manhã) e do 1. º Ciclo do
Ensino Básico (da parte da tarde). Durante o evento serão ainda distribuídos balões e água.
 
O Dia Mundial da Criança, celebrado no dia 1 de junho, desde 1950, é o reconhecimento oficial, por
parte das Nações Unidas, dos direitos de todas as crianças ao afeto, ao amor, à compreensão, a uma
alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita, à proteção contra todas as formas
de exploração e ao crescimento num clima de Paz e Fraternidade universais.
 
Por:Mun.Mangualde
 
25 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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«LEITOR 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

A NOTICIA 

SAÚDE. Decorre até dia 26, em Man-
gualde, a V edição da Semana da Saúde. 
A iniciativa tem como objetivo promover 
estilos de vida mais saudáveis. 

•rit~-~rir"morr 
A RESPOSTA 

A iniciativa é organizada pela Câmara 
Municipal de Mangualde. As ações da 
Semana da Saúde decorrem no centro 
da cidade. 

EXPOSIÇÃO. Esta patente até ao pró-
ximo domingo, dia 28, no Cais 3 do porto 
de Setúbal, uma exposição de constru-
ções em peças Lego. 

DADIVAS. Realiza-se hoje uma ação 
de recolha de sangue na Escola Secun-
dária do Entroncamento. Decorre entre 
as 09h00 e as 13h00. 

A exposição é composta por cinco mi-
lhões de peças, numa área de 1600 
m2. Há construções para todos os 
gostos e com diversos temas. 

A iniciativa é dos alunos, professores 
e funcionários da escola, em parceria 
com a Associação de Dadores de San-
gue de Torres Novas. 

Juvenal 
Martins 
Setúbal 

Nuno 
Tempero 
Torres Novas 
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Galo Cant´Às Duas nas "Sexta da Lua"
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Galo Cant'Às Duas nas "Sexta da Lua"
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
24 de Maio de 2017
 
41 Views
 
Galo Cant'Às Duas é a proposta para a edição do  Sexta da Lua  de maio. A iniciativa realiza-se na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, no dia 26 de maio, às 21h30, e a entrada é livre. A
organização é da Câmara Municipal de Mangualde e pretende promover a cultura num momento
descontraído e intimista.
 
Da autoria de Hugo Cardoso e Gonçalo Alegre, Galo Cant'às Duas é um projeto musical nascido na
aldeia da Moita/Castro Daire. Depois de um concerto onde bateria, percussões e contrabaixo foram os
instrumentos libertadores para estes artistas e para o seu público, o duo tem vindo a encontrar outras
sonoridades, sem se assumir como um único género/rótulo musical.
 
"Os Anjos Também Cantam" é o nome do seu primeiro trabalho discográfico, gravado no estúdio
HAUS, com edição da Blitz Records e distribuição da Sony Music Entertainment. O álbum, lançado em
março, demonstra uma predileção pelo cariz sensorial, o que logo se denota pelo título das faixas:
"Marcha dos que Voam" e "Respira" são disso exemplo.
 
A banda inspira-se em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas. A experiência, tocada ao vivo,
cria uma "viagem espacial", acompanhada pelo carisma caraterístico do projeto e pela prática sonora
que deixa marcas na mente dos seus ouvintes.
 
Por:Mun.Mangualde
 
24 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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V Semana da Saúde em Mangualde
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V Semana da Saúde em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
24 de Maio de 2017
 
15 Views
 
Até 26 de maio, Mangualde promove a V edição da . A iniciativa organizada pela Câmara Municipal de
Mangualde tem como objetivo promover estilos de vida mais saudáveis e alertar para questões
fundamentais ligadas ao bem-estar e à saúde.
 
As ações decorrem no centro da cidade e conta com o apoio da Unidade de Cuidados na Comunidade,
dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da Azurphisiovida, da CLDS 3G, da CRI Viseu, do
Agrupamento de Escolas de Mangualde, da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, da professora
de yoga Filipa Antunes, da Clinica Cuida Mais, do Ginasium, da Bebe Vida, do Centro BUJUTSU de
Mangualde e do Centro de Estudos Musicais "Nancy".
 
Os dias vão ser dedicados a várias temáticas: 'Sobreviver', 'Dia do bem estar físico e emocional', 'Dia
do Cuidador', 'Dia da Parentalidade' e 'Dia do Bem Estar'. No primeiro dia serão postas em práticas
"Técnicas Básicas de Socorrismo para crianças" e de "Suporte Básico de Vida Para Adultos". No dia 23,
os colaboradores da autarquia vão participar numa sessão de Ginástica Laboral e para a comunidade
em geral está programado um workshop de "Programação Neurolinguística". Irá ainda realizar-se uma
tertúlia "Tu Não Mandas em Mim". Workshop "Saúde Mental" e ação de formação "Posicionamento e
Transferências e Nutrição" são as propostas para o dia 24. No "Dia da parentalidade" irá realizar-se
uma consulta da boneca, um workshop de "Criopreservação das células estaminais", Sessões de
relaxamento pré e pós parto e um workshop de "Massagem no Bebé". A inciativa termina no dia 26,
com uma oficina de yoga, sessão informativa "Medicinas Alternativas Complementares" dedicada aos
temas Osteopatia e Acupuntura, demonstração de Qigong, Karaté e Centro de Estudos Musicais
"Nancy". No final, o Grupo Alpha Music vai promover um momento de animação que reverte a favor
do projeto "Dou mais tempo à vida" da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
 
24 DE MAIO - "DIA DO CUIDADOR"
 
Workshop "Saúde Mental"
 
"Projeto +Contigo"
 
14h30 - Cuidadores Informais (Auditório CMM)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade e Agrupamento de Escolas de Mangualde
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Ação de formação "Posicionamento e Transferências e Nutrição"
 
15h00 - Cuidadores Informais (Auditório CMM Largo dr. Couto)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida, Unidade de Cuidados na Comunidade e pela Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde
 
25 DE MAIO - "DIA DA PARENTALIDADE"
 
Consulta da boneca
 
Todo o dia - Crianças 5 Anos Beatriz Pais e Complexo Paroquial (Unidade Móvel)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade
 
Workshop "Criopreservação das células estaminais"
 
10h00 - Pais e mães Grávidas sob inscrição (Auditório CMM)
 
Dinamizado pela Clinica Cuida Mais - Ana Banaco
 
Sessões de Relaxamento Pré e Pós Parto
 
14h30 - Pais e mães Grávidas e pais sob inscrição (Salão Nobre)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Workshop "Massagem no Bebé"
 
15h30 - Pais e mães Grávidas e pais sob inscrição (Salão Nobre)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade
 
Sorteio
 
- voucher com enxoval de bebe, oferta da Câmara Municipal de Mangualde
 
- voucher com inscrição grátis, oferta do Ginasium
 
- 1 Kit Criopreservação das células estaminais, oferta da Bebe Vida
 
- voucher de um sutiã de amentação da MEDELA, oferta da CUIDAMAIS
 
26 DE MAIO "DIA DO BEM ESTAR"
 
Oficina de Yoga
 
10h00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pela professora de yoga Filipa Antunes
 
Sessão Informativa "Medicinas Alternativas Complementares" - Temas: Osteopatia e Acupuntura
 
18H00 - comunidade em geral (Auditório da CMM)
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Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Demonstração de Qigong
 
18H30 - Comunidade em geral (Auditório da CMM)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Karaté
 
21H00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo Centro BUJUTSU de Mangualde - Artes Marciais, Educação e Formação Desportiva
 
Centro de Estudos Musicais "Nancy"
 
21H30 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo CEM Nancy
 
Encerramento - Animação - Grupo Alpha Music- A favor do Projeto "Dou mais tempo à vida"
 
22H00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo Grupo Alpha Music
 
Por;Mun.Mangualde
 
24 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Comunicar com adolescentes em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-05-2017

Meio: MetroNews Online

URL:https://www.metronews.com.pt/2017/05/24/comunicar-com-adolescentes-em-mangualde/

 
No dia 18 de maio, o Auditório da Câmara Municipal de Mangualde encheu para o Workshop
"Comunicar com adolescentes: missão possível!", dinamizado por Ângela Coelho, Parent Coach
(conferida pela ParenTalk e pela Parent Coaching Academy do Reino Unido) e Fundadora da Family
Coaching Portugal. Na sessão de abertura estiveram presentes o Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde e Vice-Presidente da Obra Social Beatriz-Pais Raúl Saraiva, Joaquim Patrício, a
vereadora da Ação Social da autarquia e Presidente do Conselho Local de Ação Social de Mangualde
(CLASM), Maria José Coelho e a Coordenadora do Projeto CLDS3G Mangualde, Maria José Tenreiro.
 
Na sua intervenção, o Vice-Presidente da autarquia destacou a importância deste tipo de evento para
as famílias, uma vez que promovem o desenvolvimento das competências pessoais, parentais e
sociais. Centrada na relação pais/filhos e partindo sempre da premissa que a mudança pode ser
sempre uma escolha nossa, Ângela Coelho envolveu a assistência na temática da comunicação com os
adolescentes. Dirigida, especial, aos pais de jovens adolescentes com idades compreendidas entre os
10 e os 16 anos, a iniciativa esteve aberta à comunidade em geral. Os participantes tiveram ainda a
oportunidade de assistir a um momento musical protagonizado pelos jovens Miguel Monteiro, no
violino, e Inês Monteiro, na guitarra clássica.
 
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pela Equipa CLDS3G Mangualde
"Partilhar o Presente, Preparar o Futuro", no âmbito da Rede Social de Mangualde, com o objetivo de
promover o sucesso escolar e ser o início de um ciclo de vários encontros dedicados à família.
 
24 de Maio de 2017
 
Redacção
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CULTURA A biblioteca muni-
cipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, abre as portas
sexta-feira, às 21h30, para o
grupo Galo Cant’Às Duas’, ac-
tuação inserida na edição de
Maio do projecto ‘Sexta da Lua’.

O Galo Cant’Ás Duas é um
projecto musical formado por
Hugo Cardoso e Gonçalo Ale-
gre, oriundo da aldeia da Moita,
em Castro Daire, onde o duo
tem vindo a encontrar outras
sonoridades, além da bateria,
percussões e contrabaixo, sem
ter um género musical definido. 

O primeiro trabalho disco-
gráfico da banda é ‘Os Anjos
Também Cantam’, gravado no
estúdio HAUS, com edição da
Blitz Records e distribuição da
Sony Music Entertainment. Os
músicos inspiram-se em rit-
mos variados, loops e batidas
sincronizadas. 

A organização está a cargo da
Câmara Municipal de Man-
gualde, que pretende promover
a cultura num momento des-
contraído e intimista, sendo a
entrada no espectáculo gra-
tuita. |

Mangualde recebe 
duo Galo Cant’Às Duas

Galo Cant’Às Duas actua sexta-feira na biblioteca de Mangualde
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Inaugurada estrada que liga Torre
de Tavares a Vila Cova de Tavares
MANGUALDE As obras de re-
qualificação da estrada CM
1464 que liga Torre de Tavares
a Vila Cova de Tavares, na
União de Freguesias de Tava-
res, já estão concluídas. A inau-
guração da empreitada reali-
zou-se no domingo e contou
com a presença de João Aze-
vedo, presidente da Câmara de
Mangualde, e de Alexandre
Constantino, presidente da
União das Freguesias de Chãs
de Tavares, Várzea de Tavares
e Travanca de Tavares.

Repavimentação, sistemas
de drenagens de águas pluviais
e sinalização de segurança ro-
doviária representaram um in-

vestimento de, aproximada-
mente, 150 mil euros. A inter-
venção promoverá melhoria
na mobilidade e um aumento
significativo de conforto e de
segurança para as centenas de
pessoas que diariamente tran-

sitam nesta estrada.
Esta empreitada foi realizada

no âmbito do plano de inves-
timentos com obras a con-
curso no valor de 7 milhões de
euros, que irão assegurar, na
sua maioria, uma melhoria/re-
qualificação da rede viária mu-
nicipal em várias estradas mu-
nicipais do concelho e na rede
de infra-estruturas.

Recentemente e no âmbito
do investimento municipal na
União de Freguesias de Tava-
res, em Torre de Tavares, foi
feita a ligação da rede de água
publica, resolvendo assim a
falta de água da povoação no
“pico” do Verão. |

Obras inauguradas no domingo
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No fim-de-semana passado
milhares de pessoas invadi-
ram o centro da cidade de
Mangualde para participar na
2.ª edição da Feira das Tradi-
ções e dos Produtos da Terra. 

Num ambiente animado e
trajado à época foi recriado o
Mangualde antigo dos anos
1940, 1950 e 1960. 

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde con-
siderou a iniciativa um su-
cesso. “Estamos a consolidar
este projecto e a feira foi uma
iniciativa com um progresso
enorme em relação ao ano
passado em termos de quan-
tidade e qualidade”, disse ao
Diário de Viseu o edil man-
gualdense. “Este ano houve
muito mais pessoas a visitar a
feira, inclusive muitas pessoas
de fora mas há ainda muito a
conquistar, nomeadamente na
vinda de público”, acrescentou
João Azevedo. “Vamos melho-
rar este projecto que ainda está
em fase inicial mas que acre-
dito que vai ter um potencial
enorme, como já se provou
nesta edição”, disse ainda.

Na abertura do evento, o Au-
ditório da Câmara Municipal
de Mangualde, acolheu a con-
ferência 'Economia e Sociabi-
lidade Rural na Beira na pri-

meira metade do séc. XX', pro-
ferida por Maria Margarida
Sobral da Silva Neto, especia-
lista em História Moderna e
Contemporânea, Regime Se-
nhorial, Sociedade e Vida Agrá-
ria, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra. 

Durante o certame, as taber-
nas, os produtos regionais, os
jogos tradicionais e o teatro es-
tiveram em destaque. Foi pos-
sível conhecer os produtos e
os ofícios da época - ourive-
saria, vendas, retrosaria, fotó-
grafo à la minute, doçaria, me-
dicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simula-

cro, bordados, sapateiros, la-
nifícios e muito mais - ao som
de espectáculos de ranchos
folclóricos e bandas filarmó-
nicas.

Paralelamente, no sábado, o
Mercado Municipal de Man-
gualde acolheu o II Festival do
Borrego, organizado pela
COAPE, com o objectivo de
valorizar a fileira e promover
a pastorícia, bem como degus-
tar o borrego confeccionado
de maneiras diferentes, o
queijo DOP e outros produtos
da terra. Realizou-se ainda o
Fim-de-semana Gastronó-
mico do Cabrito. |

Milhares de 
pessoas reviveram
Mangualde antigo 
Certame Segunda edição da Feira das Tradições 
e dos Produtos da Terra foi um sucesso e superou 
números da edição anterior

DR

Produtos locais estiveram em destaque
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Época de altos e baixos com mudança de
treinador à 16.ª jornada e uma segunda 
volta de grande nível terminou com nova 
manutenção do Tondela na I Liga Página 12 e 13

VINHOS DÃO DE EXCELÊNCIA
NA COLHEITA DE 2016

Retrato de uma equipa
que voltou a ser feliz

Académico enfrenta
Merelinense na luta
pela manutenção

Comissão Vitivinícola do Dão entregou prémios do concurso “Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor - Colheita 2016”. 
No evento, em Viseu, profissionais e convidados saborearam 160 vinhos tintos, brancos e rosé de 32 produtores  Suplemento

No final do sorteio, ontem realizado, o presidente do clube viseense apelou a que, pelo menos, estejam 
presentes no Estádio do Fontelo, no próximo sábado, cinco mil pessoas a apoiar a equipa  Página 14

ARQUIVO/PRESSCENTRO.PT

Orfeão de Viseu 
recorda primeiro 
director artístico  
Homenagem | P6

Tons da Primavera
deixa marcas 
no mundo rural
em Viseu
Festival Street Art| P3

Tondela promove
gastronomia 
tradicional
Mercado Municipal | P8

Feira dos produtos
da terra superou 
expectativas  
em Mangualde
Tradições| P9

De 29 de Maio a 4 de Junho, a Freguesia de
Viseu oferece um vasto leque de actividades
que incluem música, viagem de avião, jantar
solidário, desporto e voluntariado Página 5

34 iniciativas solidárias
na Freguesia de Viseu

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5254 23 DE MAIO DE 2017 TERÇA-FEIRA | 0,65 €
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Milhares de  pessoas reviveram Mangualde antigo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-05-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/19538

 
No fim-de-semana passado milhares de pessoas invadiram o centro da cidade de Mangualde para
participar na 2.ª edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra.
 
Num ambiente animado e trajado à época foi recriado o Mangualde antigo dos anos 1940, 1950 e
1960.
 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde considerou a iniciativa um sucesso. "Estamos a
consolidar este projecto e a feira foi uma iniciativa com um progresso enorme em relação ao ano
passado em termos de quantidade e qualidade", disse ao Diário de Viseu o edil mangualdense.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Estrada que liga Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares em Mangualde inaugurada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-05-2017

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=142004bc

 
As obras de requalificação da estrada CM 1464 que liga Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares, na
União de Freguesias de Tavares, já estão concluídas. A inauguração da empreitada realizou-se ontem,
21 de maio, e contou com a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, e de Alexandre Constantino, Presidente da União das Freguesias de Chãs de Tavares,
Várzea de Tavares e Travanca de Tavares.
 
Repavimentação, sistemas de drenagens de águas pluviais e sinalização de segurança rodoviária
representaram um investimento de, aproximadamente, 150.000EUR que promoverá melhoria na
mobilidade e um aumento significativo de conforto e de segurança para as centenas de pessoas que
diariamente transitam nesta estrada.
 
Esta empreitada, realiza-se no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, que assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
É de referir que, recentemente e no âmbito do investimento Municipal na União de Freguesias de
Tavares, em Torre de Tavares, foi feita a ligação da rede de água publica, resolvendo assim a falta de
água da povoação no "pico" do Verão.
 
23 de Maio de 2017
 
Redacção

Página 82



A83

CONCERTO: Galo Cant´Às Duas em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-05-2017

Meio: TVN TV Nelas Online

URL:http://www.tvn.pt/concerto-galo-cantas-duas-em-mangualde/

 
Galo Cant'Às Duas
 
Home Arte e Cultura CONCERTO: Galo Cant'Às Duas em Mangualde
 
CONCERTO: Galo Cant'Às Duas em Mangualde
 
Galo Cant'Às Duas é a proposta para a edição do  Sexta da Lua  de maio. A iniciativa realiza-se na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, no dia 26 de maio, às 21h30, e a entrada é livre. A
organização é da Câmara Municipal de Mangualde e pretende promover a cultura num momento
descontraído e intimista.
 
Da autoria de Hugo Cardoso e Gonçalo Alegre, Galo Cant'às Duas é um projeto musical nascido na
aldeia da Moita/Castro Daire. Depois de um concerto onde bateria, percussões e contrabaixo foram os
instrumentos libertadores para estes artistas e para o seu público, o duo tem vindo a encontrar outras
sonoridades, sem se assumir como um único género/rótulo musical.
 
"Os Anjos Também Cantam" é o nome do seu primeiro trabalho discográfico, gravado no estúdio
HAUS, com edição da Blitz Records e distribuição da Sony Music Entertainment. O álbum, lançado em
março, demonstra uma predileção pelo cariz sensorial, o que logo se denota pelo título das faixas:
"Marcha dos que Voam" e "Respira" são disso exemplo.
 
A banda inspira-se em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas. A experiência, tocada ao vivo,
cria uma "viagem espacial", acompanhada pelo carisma caraterístico do projeto e pela prática sonora
que deixa marcas na mente dos seus ouvintes.
 
TAGScopncertoGaloMangualdeNoticias
 
2017-05-23 11:46:06+00:00
 
tvn.pt
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Preocupação sobre acessibilidades no distrito gera consenso

Autarcas lamentam 
esquecimento do Governo 

VISEU O auditório da Escola
Superior de Tecnologia e Ges-
tão do Politécnico de Viseu foi
palco, sábado, de um debate so-
bre  ‘Acessibilidades à Região
Centro’, numa iniciativa da Pro-
viseu, da PASC e da SEDES.

Presente no debate, o presi-
dente da Câmara de Viseu, Al-
meida Henriques, não poupou
críticas ao Governo pela de-
mora nas acessibilidades à re-
gião. «Não termos hoje a auto-
estrada Viseu-Coimbra é uma
derrota dos últimos 20 anos»,
começou por dizer. «O Governo
está a fazer uma não promessa.
A curto prazo podemos tornar-
nos numa ilha porque ninguém
investe num território [Portu-
gal] sem acessibilidades», la-
mentou, referindo-se depois à
urgência do IP3. «Não vejo ra-
zões para estarmos optimistas
a curto, médio ou longo prazo
porque uma promessa feita
hoje só estará pronta daqui a
10 anos e o Governo devia ver
o IP3 como uma situação de
emergência», disse, referindo-
se, ainda, à linha da Beira Alta.
«O que vai acontecer é que a li-
nha da Beira Alta vai ser requa-
lificada mas não como quere-
mos. Invista-se de uma vez por
todas nos territórios que fica-

ram para trás [interior]», disse,
apelando à entre-ajuda.

João Azevedo, presidente da
Câmarade Mangualde, come-
çou por lamentar o esqueci-
mento do distrito. «Todos que-
remos investimentos, estradas,
ferrovias, pessoas e investimen-
tos. Viseu ficou para trás em de-
trimento de outras cidades»,
disse, referindo  os muitos
anúncios que já foram feitos
para a melhoria de acessibili-
dades na região sem haver re-
sultados concretos, apesar de a
linha da Beira Alta ser uma rea-
lidade. «Já conquistámos o in-
vestimento. A linha da Beira Alta
é real e eu acredito que até ao
final do próximo ano a obra da
requalificação será uma reali-
dade», disse lembrando a im-
portância da linha para as em-
presas. Referindo-se ao IP3, la-
mentou o fraco investimento
rodoviário não só na «estrada
da morte» como no IC12 que «é
também uma grande preocu-
pação nesta região». Está na al-
tura de o Estado português de-
cidir: ou há financiamento eu-
ropeu ou temos duas opções:
ou vamos ao Orçamento de Es-
tado ou então temos de ir pelo
lado privado», solução com a
qual não concorda.|
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DEBATEO auditório da Escola
Superior de Tecnologia e Ges-
tão do Politécnico de Viseu foi
palco, sábado, de um debate
sobre  ‘Acessibilidades à Região
Centro’, numa iniciativa da Pro-
viseu, da PASC e da SEDES.

Presente no debate, o presi-
dente da Câmara de Viseu, Al-
meida Henriques, não poupou
críticas ao Governo pela de-
mora nas acessibilidades à re-
gião. “Não termos hoje a auto-
estrada Viseu-Coimbra é uma
derrota dos últimos 20 anos”,
começou por dizer. “O Governo
está a fazer uma não promessa.
A curto prazo podemos tornar-
nos numa ilha porque nin-
guém investe num território

[Portugal] sem acessibilidades”,
lamentou, referindo-se depois
à urgência do IP3. “Não vejo ra-
zões para estarmos optimistas
a curto, médio ou longo prazo
porque uma promessa feita
hoje só estará pronta daqui a
10 anos e o Governo devia ver
o IP3 como uma situação de
emergência”, disse, referindo-

se, ainda, à linha da Beira Alta.
“O que vai acontecer é que a li-
nha da Beira Alta vai ser requa-
lificada mas não como quere-
mos. Invista-se de uma vez por
todas nos territórios que fica-
ram para trás [interior]”, disse,
apelando à entre-ajuda. 

João Azevedo, presidente da
Câmarade Mangualde, come-

çou por lamentar o esqueci-
mento do distrito. “Todos que-
remos investimentos, estradas,
ferrovias, pessoas e investi-
mentos. Viseu ficou para trás
em detrimento de outras cida-
des”, disse, referindo  os muitos
anúncios que já foram feitos
para a melhoria de acessibili-
dades na região sem haver re-
sultados concretos, apesar de
a linha da Beira Alta ser uma
realidade. “Já conquistámos o
investimento. A linha da Beira
Alta é real e eu acredito que até
ao final do próximo ano a obra
da requalificação será uma rea-
lidade”, disse lembrando a im-
portância da linha para as em-
presas. 

Referindo-se ao IP3, lamen-
tou o fraco investimento rodo-
viário não só na “estrada da
morte” como no IC12 que “é
também uma grande preocu-
pação nesta região”. “Está na
altura de o Estado português
decidir: ou há financiamento
europeu ou temos duas op-
ções: ou vamos ao Orçamento
de Estado ou então temos de ir
pelo lado privado”, solução que
não defende e com a qual não
concorda.

Para o deputado Hélder
Amaral, presidente da Comis-
são de Economia, Inovação e
Obras Públicas da Assembleia
da República, não há dúvidas
de que o IP3 “é de longe” a es-

trada “que mais merece priori-
dade para que sejam poupadas
vidas”, mas confessou a dificul-
dade dessa obra andar para a
frente. “Há cada vez menos
pessoas, logo há cada vez me-
nos a pagar impostos. Se os
custos são elevadíssimos,
como pagamos esta obra?”,
questionou.

Jorge Paulino Pereira, pro-
fessor de Planeamento e Ges-
tão de Mobilidade Urbana, Má-
rio Lopes, professor de Enge-
nharia de Estruturas, Território
e Construção e Henrique Teles,
do Gabinete de Estudos e Ca-
pacidades na IP abriram o de-
bate onde também esteve pre-
sente Rogério Lopes Soares,
membro da direcção da Asso-
ciação de Cidadãos Auto-Mo-
bilizados. D.S.F. |

Autarcas lamentam “esquecimento” do Governo 
RUI DA CRUZ PRESSCENTRO.PT

Preocupação sobre acessibilidades no distrito gera consenso
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Equipa de Pepa recebeu e venceu o Sporting de Braga por 2-0, garantindo mais uma vez a permanência 
na I Liga de futebol. Golos de Heliardo e de Kaká suficientes para o triunfo sobre os minhotos. Páginas 20 e 21

Tondela alcançal
segundo “milagre”l

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

Dão Primores 
revela os melhores
vinhos de 2016
Comissão Vitivinícola | P6

Aldeias Humanitar
promove cuidados
de saúde em casa
Sernancelhe | P8

Interior tem 
capacidade para 
gerar riqueza
Moimenta da Beira | P9

Académico tem 
que mostrar o que
vale no “play-off”
Futebol | P18

Autarcas  acusam
Governo de 
esquecer o distrito
Acessibilidades | P3

12 ANOS DE CADEIA PARA
DESVIO DE 1,7 MILHÕES 
Antigo escriturário do Cartório Notarial e da Conservatória do Registo Predial de Viseu foi condenado pelos crimes 
de peculato, falsificação de documentos, falsidade informática e branqueamento de capitais Página 5
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HOJE

APRESENTAÇÃO DE
GALA DE TALENTOS

Tondela
10h00

A Escola Profissional de
Tondela realiza uma confe-
rência de imprensa no seu
auditório onde será apre-
sentada a próxima edição
do Concurso “Gala de Talen-
tos”.

V SEMANA DA SAÚDE

Mangualde
9h15

A Câmara de Mangualde
promove, até sexta-feira, no
centro da cidade, a V edição
da Semana da Saúde. Cada
dia tem uma temática dife-
rente.

COLHEITA 
DE SANGUE

Tondela
9h30

O Centro Regional de San-
gue de Coimbra realiza uma
sessão de colheita de san-
gue até às 13h00 na Escola
Secundária de Tondela.

AMANHÃ

TRADIDANÇAS 

Carvalhais, São Pedro
do Sul
15h00

A Associação Turística e
Agrícola da Serra da Arada,
juntamente com a União de
Freguesias de Carvalhais e
Candal, Espíritos Inquietos e
município de São Pedro do
Sul, apresentam o festival
Tradidanças na sede da
União de Freguesias.

PRÓXIMOS DIAS

FEIRA AGRÍCOLA 
DE LAMEGO

Lamego
Quinta-feira, 10h00

O Centro Multiusos de La-
mego recebe a II Feira Agrí-

cola de Lamego até do-
mingo. O programa conta
com exposições, jogos em-
presariais, jornadas técnicas,
espectáculos, animação e
um espaço infanto-juvenil.
A organização está a cargo
da APEDOURO – Associa-
ção Promotora de Eventos
no Douro com apoio da Câ-
mara de Lamego. Inserido
neste certame está ainda o
1.º concurso de Raça Arou-
quesa. 

DIA DO MUNICÍPIO 

Santa Comba Dão
Quinta-feira, 11h00

No âmbito das comemora-
ções do Dia do Município
realiza-se a sessão solene
para atribuição de medalhas
de mérito municipal a indi-
vidualidades que se desta-
caram nas áreas da cultura e
do desporto. Estará presente
o secretário de Estado da
Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo.

FERIADO E EXPO
MORTÁGUA

Mortágua
Quinta-feira, 14h30

A sessão solene do Dia do
Município de Mortágua está
marcada para as 14h30 no
Centro de Animação Cultu-
ral, seguindo-se a abertura
da Expomortágua, no lotea-
mento municipal da Gân-
dara, às 16h30. O certame
em que o destaque vai para
a floresta e indústria ter-
mina domingo. Sábado, a
RTP estará em directo de
Mortágua  

APRESENTAÇÃO
DE LIVRO

Moimenta da Beira
Sábado, 16h00

Vai ser lançado o livro ‘O
Homem da Nave’, de Aqui-
lino Ribeiro, no lugar do Se-
nhor da Aflição, em Soutosa,
Moimenta da Beira, no dia
do centenário da morte de
Aquilino Ribeiro. Henrique
Monteiro, Álvaro Domin-
gues e Aquilino Machado
apresentarão o livro.

Página 87



A88

Inauguradas as obras da estrada que liga Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares
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Mangualde: Inauguradas as obras da estrada que liga Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares
 
2017-05-22
 
As obras de requalificação da estrada CM 1464 que liga Torre de Tavares a Vila Cova de Tavares, na
União de Freguesias de Tavares, já estão concluídas. A inauguração da empreitada realizou-se ontem,
21 de maio, e contou com a presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, e de Alexandre Constantino, Presidente da União das Freguesias de Chãs de Tavares,
Várzea de Tavares e Travanca de Tavares.
 
Repavimentação, sistemas de drenagens de águas pluviais e sinalização de segurança rodoviária
representaram um investimento de, aproximadamente, 150.000EUR que promoverá melhoria na
mobilidade e um aumento significativo de conforto e de segurança para as centenas de pessoas que
diariamente transitam nesta estrada.
 
Esta empreitada, realiza-se no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no valor de 7
milhões de euros, que assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
É de referir que, recentemente e no âmbito do investimento Municipal na União de Freguesias de
Tavares, em Torre de Tavares, foi feita a ligação da rede de água publica, resolvendo assim a falta de
água da povoação no "pico" do Verão.
 
2017-05-22
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3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho com grande adesão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24724

 
3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho com grande adesão
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Maio de 2017
 
19 Views
 
No fim-de-semana, 13 e 14 maio, o cavalo e a arte equestre foram o centro de todas as atenções em
Espinho. O 3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho atraiu dezenas de aficionados e curiosos ao
recinto da Capela de Póvoa de Espinho, numa iniciativa que teve como objetivo divulgar a arte
equestre e promover o convívio entre os amantes da modalidade.
 
O evento foi organizado pela Comissão de Festas de Póvoa de Espinho, e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho, da Junta de Freguesia da Cunha
Baixa, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
O encontro arrancou pela manhã com a receção aos cavaleiros, seguida de um passeio equestre pelas
aldeias da Freguesia de Espinho. Da parte da tarde as atenções centraram-se na gincana equestre que
encantou as dezenas de pessoas presentes. A atividade terminou com a entrega de prémios aos três
primeiros classificados: Paulo Oliveira (Flyca), de Viseu, Gonçalo Fernandes de Seia (Herói), e Jorge
Fernandes (Gerusa), de Viseu.
 
Ao fim da tarde, houve batismo equestre, onde muitos tiveram a sua primeira experiência junto destes
animais. O encontro culminou com um momento de convívio entre os participantes e o público, com
um jantar de porco no espeto.
 
Por:Mun.Mangualde
 
22 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Galo Cant´Às Duas em sexta de Lua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-05-2017

Meio: VerPortugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=68a51ef6

 
26-05-2017
 
Galo Cant'Às Duas é a proposta para a edição do "Sexta da Lua" de maio. A iniciativa realiza-se na
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, no dia 26 de maio, às 21h30, e a entrada é livre. A
organização é da Câmara Municipal de Mangualde e pretende promover a cultura num momento
descontraído e intimista.
 
Da autoria de Hugo Cardoso e Gonçalo Alegre, Galo Cant'às Duas é um projeto musical nascido na
aldeia da Moita/Castro Daire. Depois de um concerto onde bateria, percussões e contrabaixo foram os
instrumentos libertadores para estes artistas e para o seu público, o duo tem vindo a encontrar outras
sonoridades, sem se assumir como um único género/rótulo musical.
 
"Os Anjos Também Cantam" é o nome do seu primeiro trabalho discográfico, gravado no estúdio
HAUS, com edição da Blitz Records e distribuição da Sony Music Entertainment. O álbum, lançado em
março, demonstra uma predileção pelo cariz sensorial, o que logo se denota pelo título das faixas:
"Marcha dos que Voam" e "Respira" são disso exemplo.
 
A banda inspira-se em ritmos variados, loops e batidas sincronizadas. A experiência, tocada ao vivo,
cria uma "viagem espacial", acompanhada pelo carisma caraterístico do projeto e pela prática sonora
que deixa marcas na mente dos seus ouvintes.
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Pinheiro de Tavares ao tempo do Império Romano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-05-2017
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Pinheiro de Tavares ao tempo do Império Romano
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Maio de 2017
 
40 Views
 
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 maio, o destaque vai para o Pinheiro de Tavares ao tempo do Império
Romano.
 
Pinheiro de Tavares ao tempo do Império Romano
 
A romanização do território que hoje integra o concelho de Mangualde é patente através de vários
testemunhos. Em Pinheiro de Tavares, na freguesia de São João da Fresta, existe uma grande
quantidade de vestígios arqueológicos que atesta o seu povoamento durante o Império Romano. São,
sobretudo, as duas estelas funerárias, epigrafadas, datadas do século II d. C., destinadas a ser
colocadas à cabeceira das sepulturas, que assumem maior importância.
 
Uma das estelas foi reutilizada como ombreira de um portal de um pequeno quintal e tem a seguinte
inscrição: "(Aqui jazem) .?., filho de Tritéu, de trinta anos, e Súnua, filha de Mearo, de setenta anos.
Cenão, filho de Tritéu, mandou fazer ao irmão e à mãe." Esta inscrição encontra-se, desde há alguns
anos, na sede da ACAB.
 
A outra, que vemos na fotografia, encontra-se ainda a servir de peitoril de janela numa modesta
habitação daquela aldeia. Reza assim o epitáfio: "Consagrada aos deuses Manes. Flavina filha de
Flavo, mandou fazer a sua mãe,., filha de Alúquio, de sessenta anos".
 
Levando em conta estas epígrafes, assume-se que Pinheiro de Tavares terá tido origem, pelo menos,
no século II d. C., provavelmente num povoado ou numa propriedade rural romana de alguma
importância.
 
LAT: 40°37'55.574?N / LON: -7°34'4.201?W
 
António Tavares, Gabinete de Gestão e Programação do Património Cultural
 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
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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 e no mês de
abril o destaque foi para a Fonte de Ricardina.
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Encontro equestre em Espinho atraiu
dezenas de amantes desta arte
MANGUALDE O cavalo e a
arte equestre foram o centro
de todas as atenções em Es-
pinho, concelho de Man-
gualde, no passado fim-de-se-
mana. O 3.º Encontro Eques-
tre da Freguesia de Espinho
atraiu dezenas de aficionados
e curiosos ao recinto da ca-
pela de Póvoa de Espinho,
numa iniciativa que teve
como objectivo divulgar a arte
equestre e promover o con-
vívio entre os amantes da mo-
dalidade.

O evento foi organizado pela
Comissão de Festas de Póvoa
de Espinho e contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Mangualde, da Junta de Fre-
guesia de Espinho, da Junta de
Freguesia da Cunha Baixa, da
Charretes de Aluguer Lam-
preia e dos Bombeiros Volun-
tários de Mangualde.

O encontro arrancou pela
manhã com a recepção aos ca-
valeiros, seguida de um pas-
seio equestre pelas aldeias da
Freguesia de Espinho. À tarde,

as atenções centraram-se na
gincana equestre que encan-
tou as dezenas de pessoas pre-
sentes. A actividade terminou
com a entrega de prémios aos
três primeiros classificados:
Paulo Oliveira (com Flyca), de
Viseu, Gonçalo Fernandes, de
Seia (com Herói), e Jorge Fer-
nandes (com Gerusa), de Vi-
seu.

Ao fim da tarde houve bap-
tismo equestre, onde muitos
tiveram a sua primeira expe-
riência junto destes animais. |Prémios para os vencedores
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Mangualde veste-se a 
rigor para recuar várias 
décadas e celebrar tradição
Certame Feira das Tradições e dos Produtos da Terra recria este 
fim-de-semana Mangualde dos anos 1940 a 1960

O centro da cidade de Man-
gualde vai trajar a rigor para
receber os anos 40, 50 e 60 do
século passado e celebrar a tra-
dições do concelho. Amanhã e
domingo, entre as 10h00 e as
20h00, a 2.ª edição da Feira das
Tradições e dos Produtos da
Terra leva ao centro da cidade
as tabernas, os produtos regio-
nais, os jogos tradicionais e o
teatro. 

Espectáculos de ranchos fol-
clóricos e bandas filarmónicas
também não vão faltar, assim
como os ofícios da época: ou-
rivesaria, vendas, retrosaria, fo-
tógrafo à la minute, doçaria,
medicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simula-
cro, bordados, sapateiros, la-
nifícios e muito mais.

Na abertura do evento, ama-
nhã, pelas 11h00, realiza-se
uma conferência subordinada
ao tema 'Economia e Sociabi-
lidade Rural na Beira na pri-
meira metade do séc. XX'. A
sessão irá decorrer no Auditó-
rio da Câmara Municipal de
Mangualde e será proferida
por Maria Margarida Neto, es-
pecialista em História Mo-
derna e Contemporânea, Re-
gime Senhorial, Sociedade e
Vida Agrária, da Faculdade de

Letras da Universidade de
Coimbra.

No certame estarão ainda em
exposição carros antigos e até
os bombeiros de Mangualde
farão um simulacro de incên-
dio à antiga, domingo, às 17h00.

Festival do Borrego  
Este fim-de-semana é tam-

bém dedicado à tradição do
paladar, por isso, o borrego e o
cabrito estarão em destaque.
Amanhã, a partir das 20h00, o
Mercado Municipal de Man-
gualde acolhe o II Festival do
Borrego, organizado pela Coo-

perativa Agro-Pecuária dos
Agricultores de Mangualde
(COAPE). As entradas são li-
mitadas e têm um custo de 20
euros por pessoa. O objectivo
é promover a pastorícia, bem
como degustar o borrego con-
feccionado de maneiras dife-
rentes, o queijo DOP e outros
produtos da terra.

Durante todo o fim-de-se-
mana, realiza-se ainda o 'Fim
de semana gastronómico do
cabrito' nos restaurantes ade-
rentes (restaurante A Tasqui-
nha, restaurante churrasqueira
pizzaria Os Galitos, restaurante

Gestur, Hotel Cruz da Mata,
Hotel Sr.ª do Castelo, restau-
rante O Valério, Hotel Rural
Mira Serra, restaurante Canti-
nho dos Petiscos e restaurante
Cascata de Pedra).

A Feira das Tradições e dos
Produtos da Terra é organi-
zada pela Câmara de Man-
gualde em parceria com a Ci-
dade Excelência Associação –
Turismo de Mangualde,
COAPE, Queijaria Vale da Es-
trela, Agrupamento de Escolas
de Mangualde e Contrato Lo-
cal de Desenvolvimento Social
3G. |

Feira das Tradições realiza-se nos jardins do centro da cidade
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Ferido grave em despiste 
de viatura ligeira na A25
Acidente em Viseu | P2

Cinco suspeitos detidos 
por tráfico de droga Lamego | 20

Recluso fugiu do Estabelecimento Prisional de Viseu no passado mês de Abril  Página 20

Tons da Primavera levaI
arte a escolas e quintasI

RUI DA CRUZ/PRESSCENTRO.PT

FUGA DA CADEIA DÁ
PROCESSO DISCIPLINAR

Evento inclui festival de Street Art e decorre até domingo no Mercado 2 de Maio e centro histórico Suplemento

Tondela joga 
domingo 
o tudo ou nada
Futebol | P12

Académico luta 
pela manutenção
Futebol| P13

Prémios Bento 
Pessoa anunciados
Figueira da Foz | P14

Maior ecopista 
da Europa pode 
nascer na região
Dão e Vouga | P2

Problemas 
em Paradinha 
sem solução rápida
Viseu | P3

Festival de Sopas
promove sabores
tradicionais
Vouzela | P7

Mangualde 
dá a conhecer 
produtos da terra
Fim-de-semana| P8

Sernancelhe junta
desporto e saúde 
no Exposalão
Ministro inaugura | P9

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5252 19 DE MAIO DE 2017 SEXTA-FEIRA | 0,65 €
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HOJE

“FILHO DA TRETA”

Mangualde
21h30

Os actores José Pedro Go-
mes e António Machado so-
bem ao palco do Complexo
Paroquial de Mangualde,
para apresentarem a peça
de teatro ‘Filho da Treta’.  

AMANHÃ

COZEDURA DE
LOUÇA PRETA

Tondela
7h00

Realiza-se no Alto das Ra-
poseiras, lugar da freguesia
de Molelos, Tondela, uma
cozedura tradicional de
louça preta, denominada
soenga. A cozedura é às
7h00. A abertura da soenga
está prevista para as 19h30,
com um leilão das peças.

I JORNADAS 
PEDAGÓGICAS

Mortágua
9h00

Sob o tema 'Salas de aula do
futuro' realiza-se a I Jorna-
das Pedagógicas em Mortá-
gua. Esta iniciativa decorre
no Centro de Animação
Cultural de Mortágua e con-
tinua no dia 3 de Junho.

MONTRA DA CEREJA
DA PENAJÓIA

Lamego
10h00

A Avenida Dr. Alfredo de
Sousa, em Lamego, recebe a
7.ª Montra da Cereja da Pe-
najóia, amanhã e domingo.
O certame irá juntar 25 pro-
dutores e a cereja será ven-
dida toda ao mesmo preço,
numa caixa personalizada.

FESTA DA VITELA 
DE LAFÕS

S. Pedro do Sul
12h00

A abertura oficial da IV

Festa da Vitela de Lafões,
em Manhouce, S. Pedro do
Sul, está marcada para as
12h00 de amanhã. A festa
continua no domingo.

TEATRO NA ACERT

Tondela
21h45

Nas celebrações do 100.º
aniversário das aparições de
Fátima, do 13.º aniversário
do Peripécia de Teatro e da
13.ª produção da compa-
nhia, surgiu a peça de teatro
‘13’. Esta peça é uma co-pro-
dução com o município de
Alcobaça e o Teatro do
Avesso e é apresentada no
auditório 1 da ACERT, em
Tondela. 

DOMINGO

CAMINHADA

Tondela
9h00

O Grupo de Voluntariado
Comunitário de Tondela, da
Liga Portuguesa Contra o
Cancro, promove a 2.ª edi-
ção da caminhada solidária
‘O que nos liga’. Os partici-
pantes recebem uma t-shirt,
folhetos informativos, fruta,
água, lancheira e um boné. 
A totalidade do valor das
inscrições reverte a favor da
Liga Portuguesa Contra o
Cancro. 

PERCURSO DO 
BOM SUCESSO

Mangualde
10h00

Inserido na iniciativa ‘Man-
gualde em Movimento’, o
município promove uma
caminhada pelos Caminhos
do Bom Sucesso, em São
João da Fresta.

VIII GALA DA LIGA

Santa Comba Dão
15h30

A Casa da Cultura de Santa
Comba Dão acolhe um es-
pectáculo solidário a favor
da Liga Portuguesa Contra
o Cancro. 
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Mangualde veste-se a  rigor para recuar várias  décadas e celebrar tradição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-05-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/19414

 
O centro da cidade de Mangualde vai trajar a rigor para receber os anos 40, 50 e 60 do século
passado e celebrar a tradições do concelho. Amanhã e domingo, entre as 10h00 e as 20h00, a 2.ª
edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra leva ao centro da cidade as tabernas, os
produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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■ ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO 

NOVOS "CASAMENTOS" A CAMINHO 
PSD ESTREIA NOVAS COLIGAÇÕES NA REGIÃO. NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES VAI CONCORRER 
EM PENALVA DO CASTELO COM MAIS PARTIDOS PARA ALÉM DO CDS. EM LAMEGO, CDU 
APOSTA NUM JOVEM BIÓLOGO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

S. PEDRO 1)0 Sti 1 

PSD E CDS ESTREIAM COLIGAÇÃO AUTÁRQUICA 

O PSD e o CDS estão em negociações 
para avançar coligados pela primeira 
vez à Câmara de S. Pedro do Sul nas 
autárquicas deste ano. A estreia deste 
"casamento" é encarada como um 
"trunfo" na luta pela reconquista do 
município que é desde 2013 presidido 
pelo socialista Vítor Figueiredo. 
O acordo ainda não está fechado, 
mas é quase certo que vá avançar. O 
nome do candidato também está a  

ser avaliado, sendo mais do que certo 
que António Carlos Figueiredo será o 
cabeça de lista à autarquia. 
Os centristas não discordam desta 
aposta no ex-presidente da Câmara, 
que está abraços com um processo na 
justiça por alegadamente ter recebido 
indevidamente dinheiro quando 
desempenhava funções no Planalto 
Beirão, ainda que reconheçam que 
poderão "existir algumas resistén- 

cias" internas que, todavia, "darão 
para contornar". "Se a coligação 
avançar o PSD até pode arriscar 
outro nome porque leva ali uma nova 
almofadita de votos", dizem fontes 
ligadas ao PP. 
No seio da concelhia social-demo-
crata sampedrense está mais do que 
garantida a recandidatura de Antó-
nio Carlos Figueiredo, que deixou a 
Câmara há quatro anos devido à lei  

da limitação de mandatos. "Não há 
plano B", avançam militantes do PSD. 
O anuncio formal, dizem, ainda não 
foi feito por "estratégia". De resto, S. 
Pedro do Sul é um dos poucos conce-
lhos no distrito onde o partido ainda 
não apresentou o candidato, uma 
espera que está a deixar "chateados" 
alguns militantes que estão "fartos de 
estar à espera". 
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C D8 PS 

Luis Pinto" Helder Santos 

CDU INDEPENDENTE 

Joaquim Bonifácio'.  

I'Sl ) 

João Paulo Fonseca* 

Fernando Pires 

Oscar Paiva 

Paulo Almeida 
(PSD/CDS)  

Rogério Abrantes* 

Fernando Carneiro * 

João Azevedo* 

António Carreira 

Armando Mourisco* 

Ângelo Moura 

Bruno Rocha 
(PSD/C) ►  

Ernesto Rodrigues 

Joaquim Messias 
(PSD/CDS) 

Mio Norte* 

Isaura Pedro 

Paulo Antunes 
(PSD/CDS) Á 

Ricardo Pardal** Paulo Monteiro' 

Borges da Silva* Manuel Marques 

António Grade 

José Pessoa António Carreira** 

Paulo Robalo 

José Eduardo Ferreira* 

Manuel Veiga" 

Fernando Figueiredo João Nascimento 

António Vilarigues** 

Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra) 

Gabriel Costa** Á 

Carlos Esteves* 

Francisco Carvalho' --- - -- - -------- 

Sónia Numão 

Jaime. Alves 

Daniel Santos 
(PSD/CDS) A 

Jorge Rocha 

Garcez Trindade* Anabela Oliveira 

Leonel Gouveia' 

• 

José António Jesus' Joaquim Santos António Dinis 

Manuel Custódio 
 (PSD/CDS) 

Almeida HenriTies* 

Rui Ladeira' 

José Morgado* 

Lúcia Silva 

António Meneses 

Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) 

Carlos Carvalho* 
(PSD/CDS) Á 

Afonso Dias 

João Ribeiro 

'I 'a rouca 

QUADRO SÍNTESE DOS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

( 0111(111w. 

mutuar 

Aguiar da Beira 

Carregai do Sal 

Castro Daire 

Cintães 

Lamego 

Mangualde 

Moimerna da Beira 

Mortágua 

Nelas 

Oliveira de Frades 

Penalva do Castelo 

Penedono 

Resende 

Santa Comba Dão 

S. João da Pesqueira 

S. Pedro do Sul 

Saião 

Vítor Figueiredo* 

 

Pedro Coutinho" 

 
  

• Acácio Pinto/Geraldo Oliveira.  

António Carlos 
Figueiredo** Á 

Paulo Santos" 

Sernancellie Carlos Santiago* César Lourenço 

' atuais presidentes de Càmara que se recandidatam a novo mandato 
" os nomes mais prováveis 

Á onde estão previstas coligações 
• concelhos onde o PS não ªm-esenta candidatos e apoia independentes 

mi CDS poderá não apresentar candidatos 
CDS também pode apoiar Independentes 

PENALVA DO CASTELO 
PSD JUNTA-SE AO CDS, PPM E MPT PARA TIRAR A CÂMARA AO PS 

A coligação PSD-CDS em Penalva do 
Castelo foi alargada a mais partidos. O 
antigo presidente do município Gabriel 
Costa vai avançar de novo à autarquia 
também com os apoios do PPM, 
partido pelo qual foi eleito autarca no  

passado, e do MPT, movimento pelo 
qual também concorreu, sem todavia 
ter sido escolhido pelos eleitores do 
concelho. 
Este novo casamento entre o PSD, 
CDS, PPM e MPT é único no distrito  

de Viseu, com ele centristas e sociais-
-democratas procuram mais um 
"trunfo" para tentar retirar do poder o 
socialista Francisco Carvalho, que está 
a terminar o primeiro mandato. Este 
reforço é também "mais uma forma de  

dar conforto a quer uma alternativa" no 
concelho. 
Gabriel Costa já foi presidente de Câma-
ra por quatro vezes, tendo sido eleito pelo 
CDS, como independente com o apoio 
dos centristas e do PSD, e pelo PPM. 

LAMEGO 
CDU AVANÇA COM JOVEM BIÓLOGO PARA A ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Alexandre Hoffmann Castela é o 
candidato da CDU à Assembleia 
Municipal de Lamego. Natural 
desta cidade duriense, com 28 anos, 
é biólogo de profissão e cofundador 
de movimentos de intervenção cívica. 
"Esta candidatura tem por objetivo o 
compromisso com o futuro dos lame- 

censes, compromisso que honrámos 
durante os últimos quatro anos com a 
nossa intervenção na Assembleia Mu-
nicipal de Lamego. Desse trabalho 
demos regularmente conta à popula-
ção. Abordámos sistematicamente os 
graves problemas estruturais e de má 
gestão da autarquia, da caótica situa- 

ção financeira, criada com projetos 
de comprovada inutilidade, que com-
prometem o futuro desenvolvimento 
do concelho", sublinha o candidato. 
O nome do jovem junta-se à lista que 
a CDU já apresentou no concelho e 
que tem José Pessoa como candidato 
à Câmara. O técnico especialista  

principal de fotografia e radiografia 
de obras de arte no Museu de Lamego 
tinha também já divulgado que a 
candidatura da CDU é essencial para 
"trazer rigor na gestão, trabalho sério 
e de proximidade com as freguesias, 
os funcionários municipais, o Estado 
central e os agentes económicos". 
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Diogo Couto Lopes novo 2º Comandante dos BV Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
19 de Maio de 2017
 
23 Views
 
Teve lugar a tomada de posse de Diogo Couto Lopes como 2º Comandante dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde., onde marcou presença , João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde.
 
Diogo Couto Lopes é bombeiro há 40 anos e ocupava o cargo de Adjunto de Comando desde 2003. A
sua dedicação à causa pública é reconhecida por todos, tanto que o auditório dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde estava repleto de colegas que admiram o seu trabalho.
 
Por:MM
 
19 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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V Jornadas da Misericórdia em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
19 de Maio de 2017
 
38 Views
 
Nesta sexta-feira, as Misericórdias vão debater o interior de Portugal, nas V Jornadas da Misericórdia,
que terão lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, conforme programa .
 
O tema desta edição é PORTUGAL INTERIOR - UMA GERAÇÃO DEPOIS, SETOR SOCIAL FACTOS
DESAFIOS E ESCOLHAS e irá juntar um vasto leque de oradores, nomeadamente a secretária de
Estado, Dr.ª Cláudia Joaquim, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Dr. Manuel de
Lemos, o deputado da Assembleia da Republica, Dr. Mota Soares, o Dr. Jorge Coelho, o Dr. Lobo
Xavier.
 
Entre outros temas, estarão em debate a sociedade, demografia e políticas de população para o
interior, os custos da qualidade e modernidade das respostas sociais, a antevisão do financiamento do
modelo de apoio social no próximo quarto de século, modelos de resposta social no epicentro do
envelhecimento.
 
19 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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111 Sob o lema “Man-
gualde Com Futuro”, o 
atual presidente da câ-
mara de Mangualde, João 
Azevedo, apresenta-se 
para um terceiro man-
dato, “com o objetivo de 
colocar o concelho num 
patamar de excelência”. 
A par do candidato à câ-
mara, serão apresentados, 
no próximo dia 27, os 
candidatos à Assembleia 
Municipal e às Juntas de 
Freguesia. Para assinalar 
o momento, estarão ainda 

presentes várias persona-
lidades da vida política 
nacional, refere a orga-
nização da campanha do 
candidato.

Dos seus dois mandatos 
anteriores, o autarca so-
cialista destaca, “como a 
grande conquista até ao 
momento, o saneamento 
financeiro da autarquia, 
com milhões de dívida 
paga que permitiu a saída 
do plano de ajustamento 
fi nanceiro onze anos an-
tes do previsto”. 

Presidente da câmara 
socialista recandidata-se

Mangualde
eleições autárquicas

’2017
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V Semana da Saúde 
em Mangualde
SEGUNDA-FEIRA A Câmara
Municipal de Mangualde pro-
move, no centro da cidade, a V
edição da Semana da Saúde,
entre os dias 22 a 26 deste mês,
com o objectivo de incentivar
estilos de vida mais saudáveis
e alertar para questões funda-
mentais ligadas ao bem-estar
e à saúde.

Cada dia do evento tem uma
temática diferente, começando
com ‘Sobreviver’, e continuando
com os temas ‘Dia do bem-estar
físico e emocional’, ‘Dia do Cui-
dador’ e ‘Dia da parentalidade’ e
‘Dia do Bem Estar’. 

Segunda-feira, decorrerão
‘Técnicas Básicas de Socor-
rismo para crianças’ e de ‘Su-
porte Básico de Vida para
Adultos’, dinamizado pelos
Bombeiros Voluntários de
Mangualde. No dia 23, os co-
laboradores da autarquia vão
participar numa sessão de gi-
nástica laboral e para a comu-
nidade em geral está progra-
mado um workshop de ‘Pro-

gramação Neurolinguística’ e
a tertúlia ‘Tu Não Mandas em
Mim’. 

O workshop Saúde Mental e
a acção de formação ‘Posicio-
namento e Transferências e
Nutrição’ são as propostas
para o dia 24. No ‘Dia da pa-
rentalidade’ irá realizar-se uma
consulta da boneca, um
workshop de ‘Criopreservação
das células estaminais’, sessões
de relaxamento pré e pós parto
e um workshop de ‘Massagem
no Bebé’. 

A iniciativa termina no dia
26, com uma oficina de yoga,
sessão informativa ‘Medicinas
Alternativas Complementares’
dedicada aos temas osteopatia
e acupunctura, demonstração
de qigong, karaté e Centro de
Estudos Musicais “Nancy”. No
final, o grupo Alpha Music vai
promover um momento de
animação que reverte a favor
do projecto ‘Dou mais tempo
à vida’ da Liga Portuguesa
Contra o Cancro. |
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 A Feira das Tradições e dos 
Produtos da Terra decorre no 
próximo fim-de-semana, 20 
e 21 de maio. Nesta segunda 
edição vai ser recriado no cen-
tro da cidade o Mangualde de 
1940, 1950 e 1960, numa ini-
ciativa promovida pela Câma-
ra Municipal de Mangualde 
com o apoio do Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, do 
CLDS 3G, da Cidade Excelên-
cia Associação – Turismo de 
Mangualde, da COAPE e da 
Queijaria Vale da Estrela. 
 “As tabernas, os produtos 
regionais, os jogos tradicionais 
e o teatro vão estar em desta-
que. Espetáculos de ranchos 
folclóricos e bandas filarmóni-

cas vão ecoar no centro da ci-
dade”, revelou a organização.
 O certame contará com vá-
rios momentos de animação e 
dará a conhecer produtos e ofí-
cios da época: ourivesaria, ven-
das, retrosaria, fotógrafo à la 
minute, doçaria, medicina po-
pular, alfarrabista, vendedoras 
de praça, simulacros, bordados, 
sapateiros, lanifícios e muito 
mais. 
 A abertura da Feira, sábado, 
às 11h, no Auditório da Câma-
ra Municipal de Mangualde, 
vai contar com uma conferên-
cia subordinada ao tema ‘Eco-
nomia e Sociabilidade Rural na 
Beira na primeira metade do 
séc. XX, proferida pela especia-

lista Margarida Neto, da Facul-
dade de Letras da Universidade 
de Coimbra.
 Tambem no sábado, a partir 
das 20h, o Mercado Municipal 
de Mangualde acolhe o II Fes-
tival do Borrego, organizado 
pela COAPE. As entradas são 
limitadas e têm um custo de 
20 euros por pessoa. Com este 
evento pretende-se” valorizar a 
fileira e promover a pastorícia, 
bem como degustar o borre-
go confecionado de maneiras 
diferentes, o queijo DOP e ou-
tros produtos da terra”. Durante 
todo evento realiza-se ainda o 
fim de semana gastronómi-
co do cabrito nos restaurantes 
aderentes.

MANGUALDE
Feira das Tradições vai recriar o antigo
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PaPa Francisco no centenário 
das aParições de Fátima

“Com Maria, peregrino
na esperança e na paz”

// página 10

centro hosPitalar 
assinala maio
mês do coração

 Integrado no programa que o Cen-
tro Hospitalar Tondela Viseu está a 
promover em maio, para assinalar este 
ano o mês do coração, decorre no pro-
ximo dia 20 de maio, o momento alto 
da programação planeada pelo serviço 
de cardiologia. O parque da cidade de 
Viseu receba a iniciativa ‘Manhã para 
a Vida’, a partir das 9h, com um leque 
de atividades focadas num só objetivo.

 // página 05

seminário soBre o 
tUrismo esPiritUal
e reliGioso troUxe 
eUrodePUtados
de diVersos PaÍses

 No dia em que quase um milhão 
de portugueses tinha rumado a Fá-
tima para assistir às celebrações dos 
100 anos das Aparições, em Viseu 
debateu-se o Turismo religioso e sua 
importância para o desenvolvimento 
local, numa iniciativa do eurodeputa-
do Fernando Ruas.

 // página 06

‘tons da PrimaVera’ 
com arte, música e 
ProVas no 2 de maio

 As escolas básicas de São João de 
Lourosa, Silgueiros, João de Barros e 
da Ribeira, vão estar este ano na rota 
do Festival Street Art de Viseu, que 
regressa à cidade entre hoje, 18 de 
maio até este domingo, 21. Estes es-
tabelecimentos de ensino vão receber 
intervenções artísticas, uma das quais 
dedicada à “figura histórica, visionária 
e mítica do capitão Almeida Moreira”.

 // página 07

radioteraPia
oU centro
oncolóGico 
em ViseU?

 // página 08

Paradinha 
reclama mais
seGUrança em
aBaixo-assinado

 // página 08

Feira das tradições 
em manGUalde  Vai 
recriar o antiGo

 A Feira das Tradições e dos Pro-
dutos da Terra decorre no próximo 
fim-de-semana, 20 e 21 de maio. 
Nesta segunda edição vai ser recria-
do no centro da cidade o Mangualde 
de 1940, 1950 e 1960, numa iniciati-
va promovida pela Câmara Munici-
pal com o apoio do Agrupamento de 
Escolas, do CLDS 3G, Turismo, da 
COAPE e da Queijaria Vale da Estrela.

 // página 09

dia internacional 
e noite eUroPeia
dos mUseUs

 // página 15

tondela VenceU 
Fora Pela Primeira 
Vez na éPoca 
e mantém sonho

 // página 17
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Mangualde acolheu, no passado fim de semana, o 3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho,
onde o cavalo e a arte equestre foram o centro das atenções.
 
O evento, que ocorreu no recinto da Capela de Póvoa de Espinho, atraiu dezenas de curiosos, numa
iniciativa cujo propósito era divulgar a arte equestre e promover o convívio entre os amantes desta
modalidade.
 
O encontro foi organizado pela Comissão de Festas de Póvoa de Espinho, com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da
Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
Na parte da manhã, ocorreu a receção aos cavaleiros, seguida de um passeio equestre pelas aldeias
da Freguesia de Espinho. À tarde, a população assistiu à gincana, que terminou "com a entrega de
prémios aos três primeiros classificados: Paulo Oliveira (Flyca), de Viseu; Gonçalo Fernandes de Seia
(Herói) e Jorge Fernandes (Gerusa), de Viseu".
 
Inserido em 18, Maio - 2017
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I Seminário Distrital do CLDS3G foi em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Maio de 2017
 
65 Views
 
Recentemente, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o I Seminário Distrital do
CLDS3G. Na sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de Viseu:
CLDS3G de Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
Na abertura dos trabalhos marcou presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.), Telmo
Antunes, e o Vice-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva (OSBPRS - Entidade
Coordenadora Local de Parceria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram sobre o contributo
do projeto CLDS3G para a região. Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sustentabilidade e a
Otimização dos Recursos Locais no âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa
perspetiva de futuro, tendo por base as necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido,
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que consideraram ser uma mais valia para a sua
região, por ter um grande potencial de sustentabilidade. A moderar este painel esteve a Presidente do
Conselho Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da Ação Social da autarquia mangualdense ,
Maria José Coelho.
 
Por:Mun.Mangualde
 
17 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde leva séniores 

ao Santuário de Fátima 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima 

foi o local escolhido para as habituais viagens do projeto 'Andanças 

Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela Câmara Muni-

cipal de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é 

de dinamizar o convivio entre todos os cidadãos seniores do concelho. 

As viagens terão início no dia 26 de junho e terminarão a 14 de julho. 

Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de 

Mangualde, com idade igual ou superior a 65 anos, residentes em 

todas as freguesias do concelho, só se admitindo exceções nos casos 

de pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, 

ou no caso de casais, em que um dos elementos tenha idade inferior 

a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 29 de 

maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efe-

tuarem a inscrição os interessados deverão fazer-se acompanhar da 

fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão. 
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Gentes da Beira" 

A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, em Mangualde, acolhe até 31 de 
maio, a exposição fotográfica "Gentes da 
Beira", de autoria de António Supico, fotó-
grafo natural do Fundão, organizada pela 

CIM Dão-Lafões e pela Câmara Municipal de 
Mangualde. Trata-se de um conjunto de fo-
tografias a preto e branco que "preservam o 
património humano e construído das gentes 
de Portugal, em particular das Beiras". 
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Feira das tradições em Mangualde 

No próximo fim de semana, 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 

20h00, Mangualde recebe a edição da «Feira das Tradições e dos 

Produtos da Terra». No centro da cidade vai ser recriado o Mangualde 

antigo dos anos de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela 

Câmara Municipal de Mangualde com a parceria da Cidade Excelência 
Associação — Turismo de Mangualde, da COAPE, da Queijaria Vale da . 

Estrela e do Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 3G. 

As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro 
vão estar em destaque. Espetáculos de ranchos folclóricos e bandas 

filarmónicas vão ecoar no centro da cidade. 
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EM ESPINHO, MANGUALDE
 
3º ENCONTRO EQUESTRE JUNTOU AMANTES DA ARTE EQUESTRE EM ESPINHO
 
O fim-de-semana passado, o cavalo e a arte equestre foram o centro de todas as atenções em
Espinho. O 3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho atraiu dezenas de aficionados e curiosos ao
recinto da Capela de Póvoa de Espinho, numa iniciativa que teve como objetivo divulgar a arte
equestre e promover o convívio entre os amantes da modalidade.
 
O evento foi organizado pela Comissão de Festas de Póvoa de Espinho, e contou com o apoio da
Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia de Espinho, da Junta de Freguesia da Cunha
Baixa, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
O encontro arrancou pela manhã com a receção aos cavaleiros, seguida de um passeio equestre pelas
aldeias da Freguesia de Espinho. Da parte da tarde as atenções centraram-se na gincana equestre que
encantou as dezenas de pessoas presentes. A atividade terminou com a entrega de prémios aos três
primeiros classificados: Paulo Oliveira (Flyca), de Viseu, Gonçalo Fernandes de Seia (Herói), e Jorge
Fernandes (Gerusa), de Viseu.
 
Ao fim da tarde houve batismo equestre, onde muitos tiveram a sua primeira experiência junto destes
animais. O encontro culminou com um momento de convívio entre os participantes e o público, com
um jantar de porco no espeto.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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«FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS 

DA TERRA» RECRIA MANGUALDE ANTIGO 

Mangualde recebe, a 20 e 
21 de maio, a r edição da «Feira 
das Tradições e dos Produtos da 
Terra». No centro da cidade vai 
ser recriado o Mangualde dos 
anos de 1940, 1950 e 1960. A 
iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal, com o apoio 
do Agrupamento de Escolas, do 
CLDS 3G, da Cidade Exce-
lência Associação — Turismo de 
Mangualde, da COAPE e da 
Queijaria Vale da Estrela. 

As tabernas, os produtos  

regionais, os jogos tradicionais e 
o teatro vão estar em destaque. 
Espetáculos de ranchos folclóri-
cos e bandas filarmónicas vão 
ecoar no centro da cidade. O 
certame contará com vários 
momentos de animação e dará a 
conhecer produtos e ofícios da 
época: ourivesaria, vendas, 
retrosaria, fotógrafo à la minute, 
doçaria, medicina popular, 
alfarrabista, vendedoras de 
praça, simulacros, bordados, 
sapateiros, lanifícios e muito  

mais. 
Na abertura do evento 

realizar-se-á no Auditório da 
Câmara Municipal de 
Mangualde uma Conferência 
subordinada ao tema 
«Economia e Sociabilidade 
Rural na Beira na primeira 
metade do séc. XX». 

O certame fica ainda 
marcado pela realização do ll 
Festival do Borrego e pelo «fim 
de semana gastronómico do 
cabrito». 
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CONGRESSO 
«SÁUDE E 
ECONOMIA 
SOCIAL» 

«Novos conceitos, mo-
delos de organização e de 
governança», é o tema central do 
Congresso Nacional da Eco-
nomia Social 2017, que decorre 
em Mangualde no próximo dia 2 
de Junho, na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 
A iniciativa, que conta com a 
presença dc destacados con-
ferencistas, é promovida pelo 
Conselho Nacional para a 
Economia Social, com o apoio 
da Câmara Municipal e da Caixa 
de Crédito Agrícola. 

O encerramento está 
previsto para as 17h30 com a 
intervenção dc Francisco Silva—
presidente da Comissão Orga-
nizadora do Congresso. 
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O LEITOR 

Sofia 
Monteiro 
Mangualde 

A NOTICIA 

PASSEIO. No domingo, dia 21, realiza-
-se em Mangualde o passeio pedestre 
'Caminhos do Bom Sucesso', em São 
João da Fresta. 

A RESPOSTA 

A iniciativa 'Mangualde em Movimento' 
é promovida pela autarquia e conta 
como apoio da Junta de Freguesia 
de S. João da Fresta. 

Bruno 
Martins 
Évora 

Dadores 
do Concelho 
de Almeirim 

DESPORTO. A Associação de Paralisia 
Cerebral de Évora organiza entre os dias 
22 e 26 a 68  Semana do Desporto Adap-
tado, que irá decorrer em Évora e Portei. 

DADIVAS. 0 Grupo de Dadores de 
Sangue do Concelho de Almeirim pros-
segue hoje com as suas atividades e 
promove uma ação de recolha. 

A iniciativa visa promover o Desporto 
Adaptado e concretamente as modali-
dades de Boccia, Natação, Equitação 
Adaptada, Remo-Indoor e Atletismo. 

Esta ação de recolha de sangue decor-
re em Almeirim, na Esplanada das La-
ranjeiras, no seguinte horário: 09h00 
às 13h00 e 15h00 às 18h00. 
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Seminário dos CLDS3G da região debateu sustentabilidade, em Mangualde
 
2017-05-17
 
No dia 10 de maio, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o I Seminário Distrital
do CLDS3G. Na sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de
Viseu: CLDS3G de Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
Na abertura dos trabalhos marcou presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.), Telmo
Antunes, e o Vice-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva (OSBPRS - Entidade
Coordenadora Local de Parceria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram sobre o contributo
do projeto CLDS3G para a região. Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sustentabilidade e a
Otimização dos Recursos Locais no âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa
perspetiva de futuro, tendo por base as necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido,
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que consideraram ser uma mais-valia para a sua
região, por ter um grande potencial de sustentabilidade. A moderar este painel esteve a Presidente do
Conselho Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da Ação Social da autarquia mangualdense,
Maria José Coelho.
 
Ana Paula Marques (Diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do I.S.S.),
Rui Costa (Presidente da direção da COAPE - Entidade Local Executora das Ações- (ELEA) do CLDS3G)
e Agnelo Figueiredo (Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde) foram os oradores do II Painel
do encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G na Comunidade - Perspetivas" . Na sua
intervenção Rui Costa sublinhou "o contributo da equipa de Mangualde na divulgação e sensibilização
da população para a importância do setor primário no concelho" e Agnelo Figueiredo destacou "a mais-
valia que representa este projeto, uma vez que constitui um recurso que permite colmatar uma
necessidade de resposta a famílias, que não sendo acompanhadas por entidades de 2a linha, carecem
de apoio técnico na reformulação de padrões funcionais e projetos de vida, visando a promoção do
sucesso escolar". As intervenções finais ficaram a cargo de Ana Paula Marques, Maria José Coelho e
Maria José Tenreiro (coordenadora do CLDS3G de Mangualde) que destacaram o importante papel das
parcerias e das Redes Sociais do distrito na implementação destes projetos.
 
A iniciativa organizada pelo CLDS3G de Mangualde, contou com a parceria da Câmara Municipal de
Mangualde e da Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE).
 
2017-05-17
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Mangualde acolhe, de 22 a 26 de maio, a V edição da Semana da Saúde, uma iniciativa da Câmara
Municipal.
 
O evento tem como principal objetivo "promover estilos de vida mais saudáveis e alertar para
questões fundamentais ligadas ao bem-estar e à saúde".
 
As atividades decorrem no centro da cidade e contam com o apoio da Universidade de Cuidados na
Comunidade, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da Azurphisiovida, da CLDS 3G, da CRI Viseu,
do Agrupamento de Escolas de Mangualde, da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, da
professora de yoga Filipa Antunes, da Clínica Cuida Mais, do Ginasium, da Bebe Vida, do Centro
BUJUTSU de Mangualde e do Centro de Estudos Musicais "Nancy".
 
As temáticas promovidas no evento serão "Sobreviver", "Dia do bem-estar físico e emocional", "Dia do
Cuidador", "Dia da Parentalidade" e "Dia do Bem Estar".
 
No dia 22 de maio, o tema em discussão é "Técnicas Básicas de Socorrismo para crianças",
dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade e "Suporte Básico de Vida para Adultos", a
cargo dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
No dia seguinte, os colaboradores da autarquia participam numa sessão de "Ginástica Laboral" e, para
a comunidade, está agendado um workshop de "Programação Neurolinguística". No dia 23, realiza-se
a tertúlia "Tu Não Mandas em Mim".
 
No dia 24 de maio, as atividades programadas consistem num workshop de "Saúde Mental" e numa
ação de formação intitulada "Posicionamento e Transferências e Nutrição".
 
Para o dia 25, o alinhamento do evento propõe uma "Consulta da Boneca", um workshop de
"Criopreservação das células estaminais", sessões de "relaxamento pré e pós parto" e um workshop
de "Massagem no Bebé".
 
"Oficina de yoga", sessão informativa "Medicinas Alternativas Complementares", demonstração de
"Qigong", uma sessão de Karaté e Centro de Estudos Musicais "Nancy", são as atividades propostas
para o último dia do evento.
 
O "Grupo Alpha Music" promove um momento de animação que reverte a favor do projeto "Dou mais
tempo à vida" da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
 
Inserido em 17, Maio - 2017
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De 22 a 26 de maio, Mangualde promove a V edição da Semana da Saúde. A iniciativa organizada pela
Câmara Municipal de Mangualde tem como objetivo promover estilos de vida mais saudáveis e alertar
para questões fundamentais ligadas ao bem-estar e à saúde. As ações decorrem no centro da cidade e
conta com o apoio da Unidade de Cuidados na Comunidade, dos Bombeiros Voluntários de Mangualde,
da Azurphisiovida, da CLDS 3G, da CRI Viseu, do Agrupamento de Escolas de Mangualde, da Santa
Casa da Misericórdia de Mangualde, da professora de yoga Filipa Antunes, da Clinica Cuida Mais, do
Ginasium, da Bebe Vida, do Centro BUJUTSU de Mangualde e do Centro de Estudos Musicais "Nancy".
 
Os dias vão ser dedicados a várias temáticas: 'Sobreviver', 'Dia do bem estar físico e emocional', 'Dia
do Cuidador', 'Dia da Parentalidade' e 'Dia do Bem Estar'. No primeiro dia serão postas em práticas
"Técnicas Básicas de Socorrismo para crianças" e de "Suporte Básico de Vida Para Adultos". No dia 23,
os colaboradores da autarquia vão participar numa sessão de Ginástica Laboral e para a comunidade
em geral está programado um workshop de "Programação Neurolinguística". Irá ainda realizar-se uma
tertúlia "Tu Não Mandas em Mim". Workshop "Saúde Mental" e ação de formação "Posicionamento e
Transferências e Nutrição" são as propostas para o dia 24. No "Dia da parentalidade" irá realizar-se
uma consulta da boneca, um workshop de "Criopreservação das células estaminais", Sessões de
relaxamento pré e pós parto e um workshop de "Massagem no Bebé". A inciativa termina no dia 26,
com uma oficina de yoga, sessão informativa "Medicinas Alternativas Complementares" dedicada aos
temas Osteopatia e Acupuntura, demonstração de Qigong, Karaté e Centro de Estudos Musicais
"Nancy". No final, o Grupo Alpha Music vai promover um momento de animação que reverte a favor
do projeto "Dou mais tempo à vida" da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
 
PROGRAMA
 
22 DE MAIO - "SOBREVIVER"
 
"Técnicas Básicas de Socorrismo para crianças"
 
9h15
 
10h30
 
3.º ano EB - T A
 
3.º ano EB - T B
 
11h30
 
12h30
 
3.º ano EB - T C
 
3.º ano EB - T D
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14h15
 
15h30
 
3.º ano EB - T E
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade - UCC
 
"Suporte Básico de Vida Para Adultos"
 
10h00 - Colaboradores/as das IPSS
 
14h30 - Colaboradores/as das IPSS e Jovens 10.º ano
 
Dinamizado pelos Bombeiros Voluntários de Mangualde
 
23 DE MAIO - "DIA DO BEM ESTAR FISICO E EMOCIONAL"
 
Sessão de Ginástica Laboral
 
9H30 - Colaboradores CMM - Biblioteca Municipal de Mangualde
 
10h30 - Colaboradores CMM - edifício dos Paços do Concelho
 
Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Workshop "Programação Neurolinguística"
 
10h00 - comunidade (Auditório da CMM)
 
Dinamizado pelo CLDS 3G
 
Tertúlia "Tu Não Mandas em Mim"
 
15h00 - Turma 11.º Ano (Bugalha Coffee Wine)
 
Dinamizado pelo CLDS 3G, Unidade de Cuidados na Comunidade e CRI Viseu
 
24 DE MAIO - "DIA DO CUIDADOR"
 
Workshop "Saúde Mental"
 
"Projeto +Contigo"
 
14h30 - Cuidadores Informais (Auditório CMM)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade e Agrupamento de Escolas de Mangualde
 
Ação de formação "Posicionamento e Transferências e Nutrição"
 
15h00 - Cuidadores Informais (Auditório CMM Largo dr. Couto)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida, Unidade de Cuidados na Comunidade e pela Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde
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25 DE MAIO - "DIA DA PARENTALIDADE"
 
Consulta da boneca
 
Todo o dia - Crianças 5 Anos Beatriz Pais e Complexo Paroquial (Unidade Móvel)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade
 
Workshop "Criopreservação das células estaminais"
 
10h00 - Pais e mães Grávidas sob inscrição (Auditório CMM)
 
Dinamizado pela Clinica Cuida Mais - Ana Banaco
 
Sessões de Relaxamento Pré e Pós Parto
 
14h30 - Pais e mães Grávidas e pais sob inscrição (Salão Nobre)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Workshop "Massagem no Bebé"
 
15h30 - Pais e mães Grávidas e pais sob inscrição (Salão Nobre)
 
Dinamizado pela Unidade de Cuidados na Comunidade
 
Sorteio
 
- voucher com enxoval de bebe, oferta da Câmara Municipal de Mangualde
 
- voucher com inscrição grátis, oferta do Ginasium
 
- 1 Kit Criopreservação das células estaminais, oferta da Bebe Vida
 
- voucher de um sutiã de amentação da MEDELA, oferta da CUIDAMAIS
 
26 DE MAIO "DIA DO BEM ESTAR"
 
Oficina de Yoga
 
10h00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pela professora de yoga Filipa Antunes
 
Sessão Informativa "Medicinas Alternativas Complementares" - Temas: Osteopatia e Acupuntura
 
18H00 - comunidade em geral (Auditório da CMM)
 
Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Demonstração de Qigong
 
18H30 - Comunidade em geral (Auditório da CMM)
 

Página 119



Dinamizado pela Azurphisiovida
 
Karaté
 
21H00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo Centro BUJUTSU de Mangualde - Artes Marciais, Educação e Formação Desportiva
 
Centro de Estudos Musicais "Nancy"
 
21H30 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo CEM Nancy
 
Encerramento - Animação - Grupo Alpha Music- A favor do Projeto "Dou mais tempo à vida"
 
22H00 - Comunidade em geral (Largo Dr. Couto)
 
Dinamizado pelo Grupo Alpha Music
 
17 de Maio de 2017
 
Redacção
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I Seminário Distrital CLDS3G em Mangualde debateu
 
SUSTENTABILIDADE E OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS LOCAIS
 
ANÁLISE FOI REALIZADA NUMA PERSPETIVA DE FUTURO,
 
TENDO POR BASE AS NECESSIDADES DOS TERRITÓRIOS INTERVENCIONADOS.
 
No dia 10 de maio, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o I Seminário Distrital
do CLDS3G. Na sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de
Viseu: CLDS3G de Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
Na abertura dos trabalhos marcou presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.), Telmo
Antunes, e o Vice-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva (OSBPRS - Entidade
Coordenadora Local de Parceria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram sobre o contributo
do projeto CLDS3G para a região. Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sustentabilidade e a
Otimização dos Recursos Locais no âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa
perspetiva de futuro, tendo por base as necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido,
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que consideraram ser uma mais valia para a sua
região, por ter um grande potencial de sustentabilidade. A moderar este painel esteve a Presidente do
Conselho Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da Ação Social da autarquia mangualdense ,
Maria José Coelho.
 
Ana Paula Marques (Diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do I.S.S.),
Rui Costa (Presidente da direção da COAPE - Entidade Local Executora das Ações- (ELEA) do CLDS3G)
e Agnelo Figueiredo (Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde) foram os oradores do II Painel
do encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G na Comunidade - Perspetivas" . Na sua
intervenção Rui Costa sublinhou "o contributo da equipa de Mangualde na divulgação e sensibilização
da população para a importância do setor primário no concelho" e Agnelo Figueiredo destacou "a mais
valia que representa este projeto, uma vez que constitui um recurso que permite colmatar uma
necessidade de resposta a famílias, que não sendo acompanhadas por entidades de 2a linha, carecem
de apoio técnico na reformulação de padrões funcionais e projetos de vida, visando a promoção do
sucesso escolar". As interveções finais ficaram a cargo de Ana Paula Marques, Maria José Coelho e
Maria José Tenreiro (coordenadora do CLDS3G de Mangualde) que destacaram o importante papel das
parcerias e das Redes Sociais do distrito na implementação destes projetos.
 
A iniciativa organizada pelo CLDS3G de Mangualde, contou com a parceria da Câmara Municipal de
Mangualde e da Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE).
 
Sofia Monteiro
 

Página 121



Rua Direita

Página 122



A123

Sustentabilidade e Otimização dos Recursos Locais em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-05-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=d46df7f2

 
No dia 10 de maio, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o I Seminário Distrital
do CLDS3G. Na sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de
Viseu: CLDS3G de Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
Na abertura dos trabalhos marcou presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.), Telmo
Antunes, e o Vice-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva (OSBPRS - Entidade
Coordenadora Local de Parceria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram sobre o contributo
do projeto CLDS3G para a região. Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sustentabilidade e a
Otimização dos Recursos Locais no âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa
perspetiva de futuro, tendo por base as necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido,
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que consideraram ser uma mais valia para a sua
região, por ter um grande potencial de sustentabilidade. A moderar este painel esteve a Presidente do
Conselho Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da Ação Social da autarquia mangualdense ,
Maria José Coelho.
 
Ana Paula Marques (Diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do I.S.S.),
Rui Costa (Presidente da direção da COAPE - Entidade Local Executora das Ações- (ELEA) do CLDS3G)
e Agnelo Figueiredo (Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde) foram os oradores do II Painel
do encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G na Comunidade - Perspetivas" . Na sua
intervenção Rui Costa sublinhou "o contributo da equipa de Mangualde na divulgação e sensibilização
da população para a importância do setor primário no concelho" e Agnelo Figueiredo destacou "a mais
valia que representa este projeto, uma vez que constitui um recurso que permite colmatar uma
necessidade de resposta a famílias, que não sendo acompanhadas por entidades de 2a linha, carecem
de apoio técnico na reformulação de padrões funcionais e projetos de vida, visando a promoção do
sucesso escolar". As interveções finais ficaram a cargo de Ana Paula Marques, Maria José Coelho e
Maria José Tenreiro (coordenadora do CLDS3G de Mangualde) que destacaram o importante papel das
parcerias e das Redes Sociais do distrito na implementação destes projetos.
 
A iniciativa organizada pelo CLDS3G de Mangualde, contou com a parceria da Câmara Municipal de
Mangualde e da Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE).
 
16 Maio, 2017
 
José Silva
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PASSEIOS No ano em que se
comemora o centenário das
aparições, Fátima foi o local es-
colhido para as habituais via-
gens do projecto ‘Andanças Se-
niores’. O objectivo desta ini-
ciativa, promovida pela Câ-
mara Municipal de Mangualde,
em parceria com a Rede Social
de Mangualde, é dinamizar o
convívio entre todos os cida-
dãos seniores do concelho. 

As viagens terão inicio no dia
26 de Junho e terminam a 14

de Julho. Podem participar na
viagem todos os cidadãos do
concelho de Mangualde, com
idade igual ou superior a 65
anos, residentes em todas as
freguesias do concelho, só se
admitindo excepções nos ca-
sos de pessoas que comprova-
damente necessitem de acom-
panhamento, ou no caso de ca-
sais, em que um dos elementos
tenha idade inferior a 65 anos.

As inscrições são gratuitas,
mas obrigatórias até dia 29 de

Maio nas juntas de freguesia,
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social ou na Câ-
mara Municipal. Ao efectuarem
a inscrição, os interessados de-
verão fazer-se acompanhar da
fotocópia de Bilhete de Identi-
dade/Cartão do Cidadão.

O projecto ‘Andanças Senio-
res’ tem como base a realização
de passeios a locais, previa-
mente definidos pela autarquia,
criando oportunidades de lazer
e de conhecimento. |

Mangualde inicia dia 26 de 
Junho as Andanças Seniores
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Misericórdias vão debater em Mangualde o interior de Portugal
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Misericórdias vão debater em Mangualde o interior de Portugal
 
2017-05-16
 
Nesta próxima sexta-feira, dia 19 de maio, as Misericórdias da região vão debater o interior de
Portugal, nas V Jornadas da Misericórdia, que terão lugar no auditório da Biblioteca Municipal de
Mangualde.
 
O tema desta edição é PORTUGAL INTERIOR - UMA GERAÇÃO DEPOIS, SETOR SOCIAL FACTOS
DESAFIOS E ESCOLHAS e irá juntar um vasto leque de oradores, nomeadamente a secretária de
Estado, Cláudia Joaquim, o presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos, o
deputado da Assembleia da Republica, Mota Soares e ainda Jorge Coelho e Lobo Xavier, ligados ao
mundo empresarial e ambos comentadores do popular programa da SIC "Quadratura do círculo".
 
Entre outros temas, estarão em debate a sociedade, demografia e políticas de população para o
interior, os custos da qualidade e modernidade das respostas sociais, a antevisão do financiamento do
modelo de apoio social no próximo quarto de século, modelos de resposta social no epicentro do
envelhecimento.
 
Esta é uma organização das Santas Casas da Misericórdia de Fornos de Algodres, Penalva do Castelo,
Mangualde, Viseu e Santar.
 
2017-05-16
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João Azevedo recandidata-se à Câmara de Mangualde
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João Azevedo, edil de Mangualde, apresenta no dia 27 de maio, a partir das 21h30, a recandidatura à
Câmara Municipal. A cerimónia terá lugar no Pavilhão Municipal de Mangualde, onde serão, ainda,
apresentados os candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de Freguesia.
 
O autarca socialista, sob o lema "Mangualde com futuro" assinala, assim, a sua candidatura ao seu
terceiro mandato na liderança da Câmara, onde pretende apostar em projetos "ligados à regeneração
urbana, à qualificação ambiental e à pequena/grande revolução no que toca à nova empregabilidade
no concelho".
 
João Azevedo foi eleito pela primeira vez em 2009 e reeleito em 2013, onde venceu das duas vezes
por maioria absoluta.
 
Inserido em 16, Maio - 2017
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Mangualde debateu sustentabilidade e otimização dos recursos locais
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Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o "I Seminário Distrital do CLDS3G". Na
sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de Viseu: CLDS3G de
Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da Pesqueira,
Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Telmo Antunes, diretor do Centro
Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.) e Raúl Saraiva, vice-presidente da Obra
Social Beatriz Pais, falaram sobre o contributo do projeto CLDS3G para a região.
 
Ao longo do dia, os trabalhos incidiram sobre a sustentabilidade e a otimização dos recursos locais no
âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa perspetiva de futuro, tendo por base as
necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido, cada equipa expôs de forma criativa, a
atividade que consideram ser uma mais valia para a sua região. A moderar este painel esteve a
presidente do Conselho Local de Ação Social de Mangualde e vereadora da Ação Social da autarquia
mangualdense, Maria José Coelho.
 
Ana Paula Marques, diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do I.S.S.,
Rui Costa, presidente da direção da COAPE - Entidade Local Executora das Ações- ELEA do CLDS3G e
Agnelo Figueiredo, diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde foram os oradores do II Painel do
encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G na Comunidade - Perspetivas".
 
A iniciativa organizada pelo CLDS3G de Mangualde, contou com a parceria da Câmara Municipal de
Mangualde e da Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE).
 
Inserido em 16, Maio - 2017
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Mangualde recebe a 2ª edição da Feira das Tradições e dos Produtos da Terra.
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Mangualde recebe a 2ª edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra .
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
16 de Maio de 2017
 
37 Views
 
No próximo fim de semana, 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, Mangualde recebe a 2ª
edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . No centro da cidade vai ser recriado o
Mangualde antigo dos anos de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde com a parceria da Cidade Excelência Associação - Turismo de Mangualde, da COAPE, da
Queijaria Vale da Estrela e do Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 3G.
 
As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro vão estar em destaque.
Espetáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas vão ecoar no centro da cidade. O certame
contará com vários momentos de animação e dará a conhecer produtos e ofícios da época:
ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simulacro, bordados, sapateiros, lanifícios e muito mais. Na abertura do evento
realizar-se-á uma Conferência subordinada ao tema "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na
primeira metade do séc. XX". A sessão realiza-se no dia 20 de maio, às 11h00, no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde e será proferida pela Professora Doutora Maria Margarida Sobral da
Silva Neto, especialista em História Moderna e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade e Vida
Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
 
BORREGO E CABRITO SERÃO DESTAQUE GASTRONÓMICO
 
No dia 20 de maio, a partir das 20h00, o Mercado Municipal de Mangualde acolhe o  II Festival do
Borrego , organizado pela COAPE. As entradas são limitadas e têm um custo de 20EUR/pessoa. Com
este evento pretende-se valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar o borrego
confecionado de maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra.
 
Durante todo o fim de semana realiza-se ainda o  Fim de semana gastronómico do cabrito  nos
restaurantes aderentes: Restaurante "A Tasquinha", Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos",
Restaurante "Gestur", Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.ª do Castelo, Restaurante "O Valério", Hotel Rural
Mira Serra, Restaurante "Cantinho dos Petiscos" e Restaurante "Cascata de Pedra".
 
PROGRAMA | FEIRA DAS TRADIÇÕES 2017
 
20 DE MAIO
 
LARGO DR. COUTO
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Abertura | 10h00 | Arruada com a Associação Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares
 
11h00 | Conferência - "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na 1ª Metade do Séc. XX" - Professora
Doutora Maria Margarida Sobral Neto - Auditório CMM
 
14h00 | Concertinas de Vila Nova de Oliveirinha
 
15h30 | Grupo de Cantares ACAB
 
17h00 | Teatro - "Queijo e Requeijão enchem de alegria o coração" - AMARTE, com degustação de
requeijão com café de cevada
 
17h30 | Rancho Folclórico "Os Azuraras" de Quintela
 
ARRUADA COM PASSAGEM EM TODOS OS STANDS
 
Grupo de Concertinas de Mangualde
 
Concertinas de Vila Nova de Oliveirinha
 
LARGO DO ROSSIO
 
15h00 | Rancho Folclórico e Etnográfico "Danças e Vozes D'Aldeia"
 
16h00 | Arruada com a Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
 
16h30 | Grupo de Concertinas de Mangualde
 
18h00 | Grupo de Cavaquinhos de Vila Meã
 
TODA A TARDE
 
Jogos Tradicionais com a participação do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do Colégio do
Conhecimento, Grupo de Escuteiros de Mangualde e do CLDS 3G
 
Participação do Projeto Bons Velhos Tempos - IPSS
 
Centro Paroquial de Alcafache, Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Paroquial de
Abrunhosa a Velha e Associação de Solidariedade Social de Contenças de baixo
 
20h00 | II Festival do Borrego - Jantar com lugares limitados - Concerto da Banda Índice - Desfile de
moda com "burel"
 
Organização COAPE, Mercado Municipal
 
REPRESENTAÇÃO DE VÁRIOS QUADROS ETNOGRÁFICOS
 
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
 
21 DE MAIO
 
LARGO DR. COUTO
 
14h00 | Arruada com a Sociedade Filarmónica Lobelhense
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15h00 | Cantar Sénior. Universidade Sénior de Mangualde
 
16h00 | Grupo dos Antigos Pauliteiritos de Abraveses
 
17h00 | Simulacro de Incêndio à antiga - Bombeiros Voluntários de Mangualde
 
17h45 | Teatro - "Queijo e Requeijão enchem de alegria o coração" - AMARTE, com degustação de
requeijão com café de cevada
 
18h15 | Concerto "Capitão Mondego"
 
ARRUADA COM PASSAGEM EM TODOS OS STANDS
 
Grupo de Concertinas de Sons e Tradições do Alva
 
Grupo de Bombos "Os Braveses"
 
ANIMAÇÃO NO PRÓPRIO STAND
 
Grupo Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara
 
(Cozinha à moda antiga)
 
LARGO DO ROSSIO
 
14h30 | Grupo de Concertinas Sons e Tradições do Alva
 
15h30 | Rancho Folclórico Os Rouxinóis do Dão de Fagilde"
 
16h00 | Arruada com a Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha
 
16h30 | Rancho Folclórico "Os Camponeses da Mesquitela "
 
17h15 | Associação Mangualde Azurara - Rancho Folclórico de Mangualde
 
TODA A TARDE
 
Jogos Tradicionais com a participação do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do Colégio do
Conhecimento, Grupo de Escuteiros de Mangualde e do CLDS 3G
 
REPRESENTAÇÃO DE VÁRIOS QUADROS ETNOGRÁFICOS
 
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
 
16 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde debateu Sustentabilidade e a Otimização dos Recursos Locais
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No dia 10 de maio, o Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu o I Seminário Distrital
do CLDS3G. Na sessão participaram as onze equipas representantes deste projeto no distrito de
Viseu: CLDS3G de Viseu, Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, Sátão, Tarouca, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Lamego e Mangualde.
 
Na abertura dos trabalhos marcou presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social (I.S.S.), Telmo
Antunes, e o Vice-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva (OSBPRS - Entidade
Coordenadora Local de Parceria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram sobre o contributo
do projeto CLDS3G para a região. Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sustentabilidade e a
Otimização dos Recursos Locais no âmbito da implementação dos projetos CLDS3G`s, numa
perspetiva de futuro, tendo por base as necessidades dos territórios intervencionados. Nesse sentido,
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que consideraram ser uma mais valia para a sua
região, por ter um grande potencial de sustentabilidade. A moderar este painel esteve a Presidente do
Conselho Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da Ação Social da autarquia mangualdense ,
Maria José Coelho.
 
Ana Paula Marques (Diretora do Núcleo de Intervenção Social do Centro Distrital de Viseu do I.S.S.),
Rui Costa (Presidente da direção da COAPE - Entidade Local Executora das Ações- (ELEA) do CLDS3G)
e Agnelo Figueiredo (Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde) foram os oradores do II Painel
do encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G na Comunidade - Perspetivas" . Na sua
intervenção Rui Costa sublinhou "o contributo da equipa de Mangualde na divulgação e sensibilização
da população para a importância do setor primário no concelho" e Agnelo Figueiredo destacou "a mais
valia que representa este projeto, uma vez que constitui um recurso que permite colmatar uma
necessidade de resposta a famílias, que não sendo acompanhadas por entidades de 2a linha, carecem
de apoio técnico na reformulação de padrões funcionais e projetos de vida, visando a promoção do
sucesso escolar". As interveções finais ficaram a cargo de Ana Paula Marques, Maria José Coelho e
Maria José Tenreiro (coordenadora do CLDS3G de Mangualde) que destacaram o importante papel das
parcerias e das Redes Sociais do distrito na implementação destes projetos.
 
A iniciativa organizada pelo CLDS3G de Mangualde, contou com a parceria da Câmara Municipal de
Mangualde e da Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE).
 
16 de Maio de 2017
 
Redacção
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MANGUALDE ACOLHE CONGRESSO NACIONAL DA ECONOMIA SOCIAL 2017
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"NOVOS CONCEITOS, MODELOS DE ORGANIZAÇÃO E DE GOVERNANÇA"
 
No dia 2 de junho, Mangualde acolhe o Congresso Nacional da Economia Social 2017. Sob a temática
"Novos conceitos, modelos de organização e de governança", a sessão terá lugar na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, a partir das 9h30. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional para
a Economia Social e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Caixa de Crédito
Agrícola.
 
A sessão de abertura será proferida por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
Eduardo Graça, Presidente da CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e Padre
Vítor Melícias, Presidente da Mesa do Congresso. "Saúde e Economia Social" é o tema da conferência
proferida por Maria de Belém com apresentação de Jorge Coelho, ambos Membros da Comissão de
Honra do Congresso. Segue-se o painel "A Economia Social e Solidária - novos conceitos, origens e
designações no debate nacional e europeu" que conta com a intervenção de Henrique Rodrigues -
Assessor da CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, João Salazar Leite -
Membro da Comissão de Honra do Congresso, Jorge de Sá - Presidente do CIRIEC Portugal e Rogério
Roque Amaro - Professor do ISCTE - IUL, com moderação de Sílvia Ferreira - Professora da FEUC. Da
parte da tarde, realiza-se a mesa redonda "Economia social e desenvolvimento socioeconómico -
atualidade e mudança", com a participação de representantes dos partidos políticos e moderação de
Marco Domingues - Presidente da ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. O
Painel "Economia Social - novos modelos de organização, governança e financiamento" conta com a
intervenção de Filipe Almeida - Presidente da Portugal Inovação Social, José Alberto Pitacas - Vice-
Presidente do CIRIEC Portugal, Licínio Pina - Presidente do CAE da CCCAM e Susana Ramos -
Coordenadora Nacional dos EEA Grants. Será moderado por Clementina Henriques - Conselheira
Nacional da CPCCRD. O encerramento está previsto para as 17h30 com a intervenção de Francisco
Silva - Presidente da Comissão Organizadora do Congresso. Durante todo o dia irão realizar-se vários
momentos de debate.
 
16 de Maio de 2017
 
Rosto
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Mangualde recebeu o I Seminário Distrital
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CLDS3G Partilhar o Presente, Preparar o Futuro
 
O CLDS3G de Mangualde organizou, em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde (CMM) e a
Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Mangualde (COAPE), no passado dia 10, o I Seminário
Distrital do CLDS3G, que reuniu, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, as onze equipas
representantes deste projeto no distrito de Viseu.
 
Tornar-se assinante para continuar a ler.
 
16 de Maio de 2017
 
Rosto
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Feira das Tradições e dos Produtos da Terra
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Nos dias 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, Mangualde recebe a 2ª edição da "Feira das
Tradições e dos Produtos da Terra". No centro da cidade vai ser recriado o Mangualde antigo dos anos
de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com o apoio
do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do CLDS 3G, da Cidade Excelência Associação - Turismo de
Mangualde, da COAPE e da Queijaria Vale da Estrela.
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II Feira das Tradições e dos Produtos da Terra em Mangualde
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No próximo fim de semana, 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, Mangualde recebe a 2ª
edição da  Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . No centro da cidade vai ser recriado o
Mangualde antigo dos anos de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde com a parceria da Cidade Excelência Associação - Turismo de Mangualde, da COAPE, da
Queijaria Vale da Estrela e do Agrupamento de Escolas de Mangualde e do CLDS 3G.
 
As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro vão estar em destaque.
Espetáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas vão ecoar no centro da cidade. O certame
contará com vários momentos de animação e dará a conhecer produtos e ofícios da época:
ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simulacro, bordados, sapateiros, lanifícios e muito mais. Na abertura do evento
realizar-se-á uma Conferência subordinada ao tema "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na
primeira metade do séc. XX". A sessão realiza-se no dia 20 de maio, às 11h00, no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde e será proferida pela Professora Doutora Maria Margarida Sobral da
Silva Neto, especialista em História Moderna e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade e Vida
Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
 
BORREGO E CABRITO SERÃO DESTAQUE GASTRONÓMICO
 
No dia 20 de maio, a partir das 20h00, o Mercado Municipal de Mangualde acolhe o  II Festival do
Borrego , organizado pela COAPE. As entradas são limitadas e têm um custo de 20EUR/pessoa. Com
este evento pretende-se valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar o borrego
confecionado de maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra.
 
Durante todo o fim de semana realiza-se ainda o  Fim de semana gastronómico do cabrito  nos
restaurantes aderentes: Restaurante "A Tasquinha", Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos",
Restaurante "Gestur", Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.ª do Castelo, Restaurante "O Valério", Hotel Rural
Mira Serra, Restaurante "Cantinho dos Petiscos" e Restaurante "Cascata de Pedra".
 
PROGRAMA | FEIRA DAS TRADIÇÕES 2017
 
20 DE MAIO
 
LARGO DR. COUTO
 
Abertura | 10h00 | Arruada com a Associação Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares
 
11h00 | Conferência - "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na 1ª Metade do Séc. XX" - Professora
Doutora Maria Margarida Sobral Neto - Auditório CMM
 
14h00 | Concertinas de Vila Nova de Oliveirinha
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15h30 | Grupo de Cantares ACAB
 
17h00 | Teatro - "Queijo e Requeijão enchem de alegria o coração" - AMARTE, com degustação de
requeijão com café de cevada
 
17h30 | Rancho Folclórico "Os Azuraras" de Quintela
 
ARRUADA COM PASSAGEM EM TODOS OS STANDS
 
Grupo de Concertinas de Mangualde
 
Concertinas de Vila Nova de Oliveirinha
 
LARGO DO ROSSIO
 
15h00 | Rancho Folclórico e Etnográfico "Danças e Vozes D'Aldeia"
 
16h00 | Arruada com a Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
 
16h30 | Grupo de Concertinas de Mangualde
 
18h00 | Grupo de Cavaquinhos de Vila Meã
 
TODA A TARDE
 
Jogos Tradicionais com a participação do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do Colégio do
Conhecimento, Grupo de Escuteiros de Mangualde e do CLDS 3G
 
Participação do Projeto Bons Velhos Tempos - IPSS
 
Centro Paroquial de Alcafache, Centro Social de Fornos de Maceira Dão, Centro Paroquial de
Abrunhosa a Velha e Associação de Solidariedade Social de Contenças de baixo
 
20h00 | II Festival do Borrego - Jantar com lugares limitados - Concerto da Banda Índice - Desfile de
moda com "burel"
 
Organização COAPE, Mercado Municipal
 
REPRESENTAÇÃO DE VÁRIOS QUADROS ETNOGRÁFICOS
 
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
 
21 DE MAIO
 
LARGO DR. COUTO
 
14h00 | Arruada com a Sociedade Filarmónica Lobelhense
 
15h00 | Cantar Sénior. Universidade Sénior de Mangualde
 
16h00 | Grupo dos Antigos Pauliteiritos de Abraveses
 
17h00 | Simulacro de Incêndio à antiga - Bombeiros Voluntários de Mangualde
 
17h45 | Teatro - "Queijo e Requeijão enchem de alegria o coração" - AMARTE, com degustação de
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requeijão com café de cevada
 
18h15 | Concerto "Capitão Mondego"
 
ARRUADA COM PASSAGEM EM TODOS OS STANDS
 
Grupo de Concertinas de Sons e Tradições do Alva
 
Grupo de Bombos "Os Braveses"
 
ANIMAÇÃO NO PRÓPRIO STAND
 
Grupo Cultural e Recreativo de Santo Amaro de Azurara
 
(Cozinha à moda antiga)
 
LARGO DO ROSSIO
 
14h30 | Grupo de Concertinas Sons e Tradições do Alva
 
15h30 | Rancho Folclórico Os Rouxinóis do Dão de Fagilde"
 
16h00 | Arruada com a Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha
 
16h30 | Rancho Folclórico "Os Camponeses da Mesquitela "
 
17h15 | Associação Mangualde Azurara - Rancho Folclórico de Mangualde
 
TODA A TARDE
 
Jogos Tradicionais com a participação do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do Colégio do
Conhecimento, Grupo de Escuteiros de Mangualde e do CLDS 3G
 
REPRESENTAÇÃO DE VÁRIOS QUADROS ETNOGRÁFICOS
 
EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS
 
15 Maio, 2017
 
José Silva
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Mangualde recebe congresso 
nacional de economia social
JUNHO No dia 2 de Junho,
Mangualde acolhe o Con-
gresso Nacional da Economia
Social 2017. Sob a temática
'Novos conceitos, modelos de
organização e de governança',
a sessão terá lugar na Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre
Alves, a partir das 9h30. A ini-
ciativa é promovida pelo Con-
selho Nacional para a Econo-
mia Social e conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Mangualde e da Caixa de
Crédito Agrícola.

A sessão de abertura será
proferida por João Azevedo,
presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, Eduardo
Graça, presidente da CASES -
Cooperativa António Sérgio

para a Economia Social, e pa-
dre Vítor Melícias, Presidente
da Mesa do Congresso.

'Saúde e Economia Social' é
o tema da conferência profe-
rida por Maria de Belém com
apresentação de Jorge Coelho,
ambos membros da Comissão
de Honra do Congresso. Se-
gue-se o painel 'A Economia
Social e Solidária – novos con-
ceitos, origens e designações
no debate nacional e europeu'
que conta com a intervenção
de Henrique Rodrigues, asses-
sor da Confederação Nacional
das Instituições de Solidarie-
dade, João Salazar Leite, mem-
bro da Comissão de Honra do
Congresso, Jorge de Sá, presi-
dente do CIRIEC Portugal

(Centro de Estudos de Econo-
mia Pública e Social) e Rogério
Roque Amaro, rofessor do IS-
CTE.

À, realiza-se a mesa redonda
'Economia social e desenvol-
vimento socioeconómico - ac-
tualidade e mudança', com a
participação de representantes
dos partidos políticos e mode-
ração de Marco Domingues,
presidente da ANIMAR - As-
sociação Portuguesa para o
Desenvolvimento Local.

O encerramento está previsto
para as 17h30 com a interven-
ção de Francisco Silva, presi-
dente da Comissão Organiza-
dora do Congresso. Durante
todo o dia irão realizar-se vários
momentos de debate. |
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A cidade de Mangualde vai ‘regres-
sar’ a meados do século XX, com 

a realização da segunda edição da 
Feira das Tradições e dos Produtos da 
Terra, no fim-de-semana de 20 e 21 de 
Maio, entre as 10 e as 20 horas.

No centro da cidade vai ser recriado 
o Mangualde antigo dos anos de 1940, 
1950 e 1960, numa iniciativa promovi-
da pela Câmara de Mangualde com a 
parceria da Cidade Excelência Associa-
ção – Turismo de Mangualde, da COA-
PE, da Queijaria Vale da Estrela e do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde 
e do CLDS 3G. 

As tabernas, os produtos regionais, 
os jogos tradicionais e o teatro vão es-
tar em destaque. Espectáculos de ran-
chos folclóricos e bandas filarmónicas 
vão ecoar no centro da cidade. 

O certame contará com vários mo-
mentos de animação e dará a conhe-
cer produtos e ofícios da época, como 

Nos dias 20 e 21 de Maio, no centro da Cidade

Feira das Tradições e dos Produtos 
da Terra recria Mangualde Antigo

a ourivesaria, vendas, retrosaria, fo-
tógrafo à la minute, doçaria, medicina 
popular, alfarrabista, vendedoras de 
praça, simulacro, bordados, sapateiros, 
lanifícios e muito mais. 

Na abertura do evento realizar-se-á 
uma Conferência subordinada ao tema 
“Economia e Sociabilidade Rural na 
Beira na primeira metade do séc. XX”. 
A sessão realiza-se no dia 20 de Maio, 
às 11 horas, no Auditório da Câmara 
de Mangualde e será proferida pela 
Professora Doutora Maria Margarida 
Sobral da Silva Neto, especialista em 
História Moderna e Contemporânea, 
Regime Senhorial, Sociedade e Vida 
Agrária, da Faculdade de Letras da Uni-
versidade de Coimbra.

Borrego e cabrito serão destaque 
em Fim-de-semana Gastronómico

No dia 20 de Maio, a partir das 20 

horas, o Mercado Municipal de Man-
gualde acolhe o II Festival do Borrego, 
organizado pela Cooperativa Agro-pe-
cuária dos Agricultores de Mangualde, 
(COAPE). As entradas são limitadas e 
têm um custo de 20€/pessoa. 

Com este evento pretende-se valo-
rizar a fileira e promover a pastorícia, 
bem como degustar o borrego con-
feccionado de maneiras diferentes, o 
queijo Serra da Estrela DOP e outros 
produtos da terra.

Durante todo o fim-de-semana 
decorrerá o Fim-de-semana Gastro-
nómico do Cabrito nos restaurantes 
aderentes. São eles o Restaurante “A 
Tasquinha”, Restaurante Churrasquei-
ra Pizzaria “Os Galitos”, Restaurante 
“Gestur”, Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.ª 
do Castelo, Restaurante “O Valério”, 
Hotel Rural Mira Serra, Restaurante 
“Cantinho dos Petiscos” e Restaurante 
“Cascata de Pedra”.
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MANGUALDE ACOLHE CONGRESSO NA- 
CIONAL DA ECONOMIA SOCIAL 2017 
"NOVOS CONCEITOS, MODELOS DE 
ORGANIZAÇÃO E DE GOVERNANÇA" 
No dia 2 de junho, Mangualde acolhe 
o Congresso Nacional da Economia 
Social 2017 Sob a temática "Novos 
conceitos, modelos de organização e 
de governança", a sessão terá lugar 
na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, a partir das 9h30. A iniciativa é 
promovida pelo Conselho Nacional para 
a Economia Social e conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Mangualde e 
da Caixa de Crédito Agrícola. 
A sessão de abertura será proferida por 
João Azevedo, Presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, Eduardo Gra-
ça, Presidente da CASES - Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social, 
e Padre Vítor Melícias, Presidente da 
Mesa do Congresso. "Saúde e Econo-
mia Social" é o tema da conferência 
proferida por Maria de Belém com 
apresentação de Jorge Coelho, ambos 
Membros da Comissão de Honra do 
Congresso. Segue-se o painel "A Eco-
nomia Social e Solidária — novos con-
ceitos, origens e designações no debate 
nacional e europeu" que conta com a 
intervenção de Henrique Rodrigues —
Assessor da CNIS - Confederação Na-
cional das Instituições de Solidariedade, 
João Salazar Leite — Membro da Comis- 

são de Honra do Congresso, Jorge de 
Sá — Presidente do CIRIEC Portugal e 
Rogério Roque Amaro — Professor do 
ISCTE — I U L, com moderação de Sílvia 
Ferreira — Professora da FEUC. Da par-
te da tarde, realiza-se a mesa redonda 
"Economia social e desenvolvimento 
socioeconómico - atualidade e mudan-
ça", com a participação de representan-
tes dos partidos políticos e moderação 
de Marco Domingues — Presidente 
da ANIMAR - Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento Local. O Painel 
"Economia Social - novos modelos de 
organização, governança e financia-
mento" conta com a intervenção de 
Filipe Almeida — Presidente da Portugal 
Inovação Social, José Alberto Pitacas 
- Vice-Presidente do CIRIEC Portugal, 
Licínio Pina — Presidente do CAE da 
CCCAM e Susana Ramos — Coorde-
nadora Nacional dos EEA Grants. Será 
moderado por Clementina Henriques 
— Conselheira Nacional da CPCCRD. 
O encerramento está previsto para as 
17h30 com a intervenção de Francisco 
Silva — Presidente da Comissão Orga-
nizadora do Congresso. Durante todo o 
dia irão realizar-se vários momentos de 
debate. 
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MANGUALDENSES NA OVIBEJA 2017 

AvtaLio-11(3:)'  

'. 

No passado dia 30 de abril, a comissão de festas 
de Póvoa de Espinho, realizou uma excursão, que 
Renascimento acompanhou, à Ovibeja, em Beja e que, 
este ano decorreu de 27 de abril a 1 de maio. 
A finalidade da viagem foi dar a conhecer à população 
o que de melhor há naquela tão proclamada feira, 
servindo também, para angariação de fundos para a 
Festa do Imaculado Coração de Maria, que terá lugar 
nos dias 2, 3 e 4 de junho. 
A saída, teve lugar pelas 6H00, de Póvoa de Espinho, 
num autocarro cedido pela Câmara Municipal de 
Mangualde. A viagem decorreu pela Estrada da 
Beira Interior com paragem em vários locais para 
manutenção e visita da paisagem. 
Por volta das 12H00 deu-se a chegada a Beja e 
antes da entrada na feira, teve lugar o almoço que 
se tornou num momento de solidariedade, uma vez 
que, quem não levou farnel e fazia conta de almoçar  

num restaurante, não o conseguiu fazer, porque se 
encontravam completamente lotados, valendo-lhes 
assim, a boa vontade dos que tinham levado o farnel 
para almoço que o partilharam. 
Já no recinto da Feira, cada uni efetuou a visita da 
melhor forma que entendeu. 

A reunião de regresso a casa deu-se pelas 20H00 
e para que o percurso demorasse menos tempo, 
a viagem efetuou-se pela auto estrada do norte. 
Durante a viagem realizaram-se algumas paragens, 
tendo uma delas servido para alimentação e um 
momento de animação com várias anedotas. 
De referir a animação com que toda a viagem 
decorreu tendo sido vários os que demonstraram os 
seus dotes vocais. 
A chegada a Póvoa de Espinho aconteceu por volta 
das 2H00, com uma receção realizada por alguns 
elementos da comissão que não tinham ido na viagem 
e presentearam assim os participantes com um 
saboroso caldo verde, 
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32  ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO 
Os 13 cavalos e cavaleiros foram protagonistas por 
um dia em Mangualde no 3° Encontro Equestre da 
Freguesia de Espinho. O encontro teve lugar no dia 
14 de maio, domingo, no recinto da Capela de Póvoa 
de Espinho, e promoveu a arte equestre e o convívio 
entre os aficionados da modalidade. A organização 
foi da responsabilidade da Junta de Freguesia de 
Espinho e contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha  

Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de Espinho, 
da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde. 
A receção aos cavaleiros deu-se pelas 9h00, 
seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre 
pela Freguesia de Espinho. Pelas 14H00 estava 
já preparada urna bela feijoada confecionada pela 
Comissão de Festas, para aconchegado do estômago 
de quem quis desfrutar deste bom prato, de seguida  

realizou-se urna Gincana Equestre, no recinto da 
Capela de Póvoa de Espinho e às 17h00 o Batismo 
Equestre, no mesmo recinto. 
Em forma de apoio à Comissão de Festas o pároco da 
Paróquia, João Zuzarte, marcou presença num almoço 
antecipado, juntamente com Serafim Tavares, diretor 
deste jornal. 
O dia terminou com um convívio onde todos os 
participantes e convidados puderam saborear um 
delicioso porco no espeto. 
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PROLONGAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DESDE O MODORNO A ALMEIDINHA 
Está em curso, em Mangualde, a empreitada que incide 

no prolongamento da rede de abastecimento de água 

desde o Bairro do Modorno e ao longo da Rua Gil Vicen-

te até ao cruzamento da rua Azurara da Beira (cruzamen-

to para a Sra. do Castelo), passando pela rua Covas do 

Barro. Esta obra representa um investimento da Câmara  

Municipal de Mangualde superior a 250 mil euros. 

Está assim em curso a execução de uma rede de águas 

residuais que servirá todas as habitações ao longo da 

rua Gil Vicente, rua Covas do Barro, rua das Mimosas e 

rua de São Jorge, bem como a execução de uma rede 

de águas pluviais com recolha efetuada por sarjetas que  

farão a drenagem de parte da rua Gil Vicente, da rua 

Covas do Barro e da rua das Mimosas. 

Os trabalhos incidem ainda na pavimentação das zonas 

de intervenção, na execução de ramais domiciliários, na 

construção de dois poços de bombagem e respetivas 

redes elevatórias para as águas residuais, de forma a 

serem encaminhadas para a ETAR de Almeidinha e a 

execução de um emissário e desativação da fossa da 

zona industrial 2. 
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ANDANÇAS SÉNIORES RUMAM AO 
SANTUÁRIO DE FÁTIMA 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido para as 
habituais viagens do projeto 'Andanças Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela 
Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é de dinamizar o 
convívio entre todos os cidadãos seniores do concelho. As viagens terão inicio no dia 26 de junho e 
terminarão a 14 de julho. 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de Mangualde, com idade igual ou 
superior a 65 anos, residentes em todas as freguesias do Concelho, só se admitindo exceções nos 
casos de pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em 
que um dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias 
até dia 29 de maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efetuarem a inscrição 
os interessados deverão fazer-se acompanhar da fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do 
Cidadão. 
PLANO DE VIAGEM 
8h00 — Saída das freguesias de origem 
9h15 - paragem na estação de serviço de Pombal para pequeno almoço 
10h45 — chegada a Fátima 
Período Livre 
14h30 — Saída para Mangualde 
16h30 — Coimbra — Parque da Canção para Lanche 
17h15 — Saída para Mangualde 
INFORMAÇÕES UTEIS: 
11:00 - 12:15 I Missa, na Basílica da Santíssima Trindade 
12:00 - 12:30 1 Terço, na Capelinha das Aparições 
12:30 - 13:15IMissa, na Capelinha das Aparições 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente 
definidos pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse 
histórico-cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para 
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo 
um maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e 
em simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os 
principais objetivos do projeto. 
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SISTEMA DE 
INCENTIVOS AO 
EMPREENDEDORISMO 
E AO EMPREGO 
APRESENTADO EM 
MANGUALDE 
O auditório da Câmara Municipal de Mangualde 
acolheu, a Sessão de Divulgação do Sistema de 
Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 
(SI2E). Na sessão marcaram presença o edil 
mangualdense, João Azevedo, o Presidente da Cl M 
Dão Lafões, José Morgado Ribeiro, e o Presidente da 
Direção da ADD - Associação de Desenvolvimento do 
Dão, Francisco Carvalho. 
O Sl2E pretende estimular o aparecimento de 
iniciativas empresariais e a criação de emprego em 
territórios de baixa densidade e por essa via promover 
o desenvolvimento e a coesão económica e social 
do país. Não se aplica exclusivamente aos territórios 
de baixa densidade, o Sl2E favorece através de 
majorações específicas os investimentos nelas 
realizados e sobretudo cria condições para uma maior 
dinâmica empresarial ao ajustar tipologias de projetos 
às condições reais das micro e pequenas empresas 
do interior. 
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VENHA CONHECER OS CAMINHOS DO 
BOM SUCESSO 
No domingo, 21 de maio, a Câmara Municipal de Mangualde convida-o a conhecer os 
Caminhos do Bom Sucesso em São João da Fresta. O ponto de encontro é o Largo 
cio Rossio (em frente ao tribunal) de onde saíra o autocarro. O percurso terá início às 
10h00 ao qual se segue um almoço convívio. De participação gratuita, as inscrições 
devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde ou através dos contac-
tos: 232 619 820 ou desportocmmangualde.. 
A iniciativa insere-se nos Percursos Pedestres «Mangualde em Movimento», promo-
vidos pela autarquia mangualdense e conta com o apoio da Junta de Freguesia de S. 
João da Fresta. Incentivar o desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais 
objetivos deste projeto. 
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SESSÃO DE ESCLARECIMENTO "PREVENÇÃO DO 
CANCRO" 
No seguimento do projeto "Dou mais tempo à vida" 
teve lugar na manhã do passado dia 10 de maio, no 
Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, uma 
sessão de esclarecimento sobre a "Prevenção do 
Cancro", nomeadamente o cancro da pele. 
A ação, que se desenvolveu em três sessões, foi 
organizada pela equipa "Escolas de Mangualde + 
Saúde" e contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Mangualde, que cedeu o espaço e da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro. 
Da equipa Escolas de Mangualde + Saúde usou da 
palavra a Dra Ilda Barreiros que fez a apresentação 
dos membros da mesa que, além dela, era composta 
por Manuel Cabral, Manuel Marques, Fernando 
Espinha e Cidália Gonçalves. 
Cidália Gonçalves, deixou informação variada sobre  

o cancro da pele, desde a prevenção, ao diagnóstico, 
sensibilizando o público presente (alunos das Escolas 
de Mangualde do 4° ao 8° anos), para esta doença 
que por ano é diagnosticada a mais de 10000 
pessoas. 
A nível da prevenção deixou algumas das seguintes 
recomendações: evitar a exposição solar em horas de 
risco (entre as 11 e as 17 e, principalmente entre as 
12 e as 16h); usar chapéu, óculos escuros, camisola 
que proteja o decote e os braços; protetor solar 
adequado à faixa etária e de preferência sempre FPS 
30 ou superior; observação cuidadosa dos sinais na 
pele; auto exame da pele com regularidade (em média 
de 3 em 3 meses). 
Após as palavras de Cidália Gonçalves, teve lugar um 
momento de interação com o público e procedeu-se à 

Foto: Agrupamento Escolas de Mangualde 

entrega de um panfleto informativo da prevenção do 
cancro da pele. 
No geral e resumidamente a ação teve como objetivo 
a informação, sensibilização e angariação de fundos 
para ajuda dos doentes oncológicos, tendo sempre 
por base o lema "O sol é maravilhoso, mas pode ser 
perigoso". 
Entre as sessões decorreu o "Hat Parade", um desfile 
de chapéus que teve lugar na Escola Gomes Eanes 
de Azurara e que, de alguma forma vem de encontro 
ao referido na sessão de esclarecimento. 
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MANGUALDE RECEBEU O I SEMINÁRIO DISTRITAL 
CLDS3G PARTILHAR O PRESENTE, PREPARAR O FUTURO 
O CLDS3G de Mangualde organizou, em parceria 
com a Câmara Municipal de Mangualde (CM M) e a 
Cooperativa Agro-Pecuária dos Agricultores de Man-
gualde (COAPE), no passado dia 10, o I Seminário 
Distrital do CLDS3G, que reuniu, no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Mangualde, as onze equipas 
representantes deste projeto no distrito de Viseu. 
No encontro estiveram presentes o CLDS3G de Vi-
seu, de Oliveira de Frades, Vouzela, Tondela, Cinfães, 
Sátão, Tarouca, São João da Pesqueira, Sernancelhe, 
Lamego e a equipa anfitriã, o CLDS3G de Mangualde. 
A sessão de abertura contou com a presença do 
Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, 
o Diretor do Centro Distrital de Viseu do Instituto da 
Segurança Social (I.S.S.), Teimo Antunes, e o Vice 
-presidente da Obra Social Beatriz Pais, Raúl Saraiva 
(OSBPRS - Entidade Coordenadora Local de Parce-
ria- ECLP do CLDS3G), Joaquim Patrício, que falaram 
sobre o contributo do projeto CLDS3G para a região. 
Ao longo do dia os trabalhos incidiram sobre a Sus-
tentabilidade e a Otimização dos Recursos Locais no 
âmbito da implementação dos projetos CLDS3G's, 
numa perspetiva de futuro, tendo por base as necessi-
dades dos territórios intervencionados. Nesse sentido, 
cada equipa expôs de forma criativa a atividade que 
consideraram ser uma mais valia para a sua região, 
por ter um grande potencial de sustentabilidade. A 
moderar este painel esteve a Presidente do Conselho 
Local de Ação Social de Mangualde e Vereadora da 
Ação Social da C.M.M. , Maria José Coelho. 

Ana Paula Marques (Diretora do Núcleo de Interven- 
ção Social do Centro Distrital de Viseu do Rui 
Costa (Presidente da direção da COAPE - Entidade 
Local Executora das Ações- (ELEA) do CLDS3G) e 
Agnelo Figueiredo (Diretor do Agrupamento de Esco-
las de Mangualde) foram os oradores do II Painel do 
encontro, que incidiu sobre o "Impacto dos CLDS3G 
na Comunidade — Perspetivas" . Rui Costa sublinhou 
"o contributo da equipa de Mangualde na divulgação 
e sensibilização da população para a importância do 
setor primário no concelho" e Agnelo Figueiredo des-
tacou "a mais valia que representa este projeto, uma 
vez que constitui um recurso que permite colmatar 
uma necessidade de resposta a famílias, que não 
sendo acompanhadas por entidades de 2a linha, ca-
recem de apoio técnico na reformulação de padrões 
funcionais e projetos de vida, visando a promoção do 
sucesso escolar". 
A iniciativa encerrou com as intervenções de Ana 
Paula Marques, Maria José Coelho e Maria José Ten-
reiro (coordenadora do CLDS3G de Mangualde) que 
destacaram o importante papel das parcerias e das 
Redes Sociais do distrito na implementação destes 
projetos. 
Um agradecimento a todos os presentes e em espe-
cial à Câmara Municipal de Mangualde, pelo envolvi-
mento efetivo em todas as ações desta equipa e or-
ganização deste Evento, à ECLP- Obra Social Beatriz 
Pais e ELE- COAPE por abraçar este projeto e todos 
os desafios por este lançados. 
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CONCERTO DEDICADO À MÃE 
Pelas 21 H30 do passado dia 6 de maio, a Igreja 
do Complexo Paroquial de Mangualde encheu para 
assistir ao Concerto dedicado à Mãe. 
A iniciativa, que tem vindo a ter lugar nos últimos 
anos, foi organizada pela Câmara Municipal de 
Mangualde e contou com o apoio do Continente. 
Por forma a homenagear todas as mães, além do 
concerto, estas foram ainda presenteadas com uma 
flor e uma vela. 
Do espetáculo fizeram parte várias composições 
musicais, pela Orquestra Poema, bem como, a 
prestação do Grupo Coral Canto e Encanto. 
No final do espetáculo, foram entregues lembranças  

e flores aos participantes, e em breves palavras, o 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, agradeceu as suas presenças, felicitando de 
forma particular todas as mães presentes no concerto. 
O Dia da Mãe é assinalado, anualmente, no primeiro 
domingo do mês de maio. 

O Grupo Canto e Encanto 

O Canto e Encanto Associação Cultural existe 
desde 2002, em Canas de Senhorim, tendo como 
impulsionar e co-fundador o então Padre Ilidi° Pinto 
Leandro, atual Bispo de Viseu. 

O projeto é composto por trinta e cinco elementos, 

tendo como Maestro — desde a primeiro hora — o 
Professor Cristóvão Ramalho de Santa Comba Dão. 

A Orquestra Poema 

O POEMa — Projeto Orquestra Estúdio de Mangualde 
— é uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde 
em parceria com o Conservatório Regional de Música 
Dr. José Azeredo Perdigão, de Viseu que teve a sua 
estrela em 2013. 

O trabalho de naipe da Orquestra POEMa é orientado 
pelos professores de Música do Conservatório 
Regional de Música Dr. José Azeredo Perdigão, 
de Viseu, estando a Direção Musical a cargo do 
Professor/Maestro Tiago Correia. 
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MANGUALDE DEBATEU 
"OS NOVOS DESAFIOS 
DA SEGURANÇA 
EUROPEIA" 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, foi palco do debate sobre "Os novos 
desafios da Segurança Europeia". A conferência 
realizou-se no passado dia 11 de maio, pelas 
21h30, e foi organizada pela Câmara Municipal de 
Mangualde. 
O momento contou com as intervenções de João 
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, de Francisco Seixas da Costa, Diplomata 
aposentado, sendo hoje docente universitário, 
gestor de empresas e consultor e de José Luís da 
Costa Sousa, Oficial Superior do Exército e da PSP, 
aposentado. A Mesa foi moderada por José Augusto 
Amaral, Membro do Conselho Local de Segurança. 
Os problemas de segurança que hoje em dia se 
vivem a nível da europa e mundial, estiveram na base 
desta conferência, corno forma de alerta para o que 
se vive dia a dia. 
É uma questão à qual não podemos ficar indiferentes, 
referiu João Azevedo, acrescentando ainda que, há 
necessidade de se construir urna Europa forte, criar  

urna Europa que seja feliz. 
A intervenção do Comandante José Luís da Costa e 
Sousa, centrou-se na sua experiência na Jugoslávia e 
em toda a insegurança que trouxe para a Europa. 
A finalizar as intervenções, o diplomata Francisco 
Seixas da Costa, salientou a nova realidade que 
obriga à consciencialização de refletir novas questões 
de segurança essenciais para a construção de um 
futuro de confiança. 
A questão da União Soviética e Países de Leste  

também foi referida por Seixas da Costa, bem como 
urna nova questão que veio mexer em termos de 
segurança e surgiu com a nova administração nos 
USA, sendo que, sem os USA a NATO não existe. 
Salientou ainda a necessidade dos cidadãos da 
europa darem a devida importância à diplomacia 
preventiva para se evitarem conflitos, numa europa 
que está a perder a sua alma. 
Após a intervenções teve lugar um debate aberto à 
intervenção do público. 
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JSD DE MANGUALDE 
A JSD de Mangualde abraçou uma nova iniciativa 
a pensar no desporto e nos jovens. Esta consiste 
na angariação de fundos para ajudar o "Mangualde 
SKATE Crew " que permitirá aos Skaters terem o seu 
espaço e dele poderem usufruir. 
Foi organizado um jantar no passado sábado e 
contou com uma elevada adesão de pessoas de 
todas as freguesias do concelho e com urna grande 
participação de jovens que demonstraram o seu 
espírito solidário e se juntaram a esta causa. 
Guilherme Duarte, presidente da JSD Distrital de 
Viseu, saudou a iniciativa e enalteceu o excelente 
trabalho e dinâmica que a JSD tem demonstrado nos 
últimos tempos. Nas suas palavras, Guilherme disse 
que a JSD de Mangualde tem demonstrado urna 
grande proximidade com as pessoas e instituições 
do concelho bem como a grande capacidade de  

dinamização que têm demonstrado. 
Luís Amaral, presidente da JSD de Mangualde, 
agradeceu a presença de todos aqueles que 
se juntaram a esta causa. Nas sua intervenção 
relembrou todo o trabalho que a JSD tem 
desenvolvido bem como a política de proximidade que 
tem adoptado. Segundo ele, quando o município de 
Mangualde não apoia os jovens de forma igual nas 
diversas vertentes desportivas tem de ser a JSD a 
marcar uma posição. É esta a nossa missão, reiterou. 
Intervieram ainda Carlos Lopes, vice presidente da 
JSD de Mangualde, Joaquim Messias, Bruno Pinto, 
Serafim Tavares e Luis Filipe Campos, que foi uma 
das primeiras pessoas também a se juntar a esta 
iniciativa. 
O representante do grupo "Mangualde Skate Crew" 
interveio agradecendo a presença de todos bem 
como a ajuda e o apoio da JSD de Mangualde. 
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ESCOLAS DE MANGUALDE - UMA ESCOLA QUE 
PREPARA O FUTURO 
De forma a promover os cursos profissionais, decorreu 
nos dias 10 e 11 de maio, a iniciativa "Escola aberta —
Olha para o teu futuro", na Escola Secundária Felismina 
Alcântara em Mangualde. 
A sessão de abertura, teve lugar na manhã do dia 
10 de maio, com a presença de Cristina Matos, 
Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde, António Silva, Coordenador dos 
Cursos Profissionais, Agnelo Figueiredo, Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde e João Azevedo, 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 
Entre os presentes contavam-se ainda várias entidades, 
entre elas José Ribeiro da Associação Empresarial de 
Mangualde, Fernando Mateus da HR Proteção, Madalena 
Fátima, Enfermeira na UCC e Elisabete, Presidente do 
Conselho Administrativo. 
Após as boas vindas e apresentação dos membros 
da mesa e entidades presentes, Cristina Matos 
passou a palavra a António Silva, que fundamentou  

a sua intervenção na oferta formativa que os cursos 
profissionais são tendo como foco principal os alunos do 
9° ano, valorizando desta forma o ensino profissional. 
Como incentivo para que os alunos olhem os cursos 
profissionais como via de futuro, referiu a necessidade 
de saber estar, como peça fundamental nos alunos, a 
competência a organização e o trabalho de equipa. A 
finalizar deixou o lema "Somos ensino profissional, olha 
para o teu futuro, o teu futuro está aqui". 
Seguidamente, o Diretor do Agrupamento de Escolas 
de Mangualde, salientou o trabalho desenvolvido na 
escola, onde todos trabalham com a mesma finalidade, 
bem como, a política educativa implementada na escola 
que levou a esta iniciativa — cursos profissionais - tendo 
como mentor António Silva. 
Demonstrou alguma preocupação quanto ao futuro dos 
jovens, às suas ambições e à falta de interesse, muitas 
vezes visível nos alunos dos 7° e 8° anos. 
A encerrar a sessão de abertura, João Azevedo, 
salientou acima de tudo a sua preocupação quanto ao 
ensino especializado, que por sua vez, leva ao emprego 
qualificado com bom vencimento. 
Ao contrário de muitos municípios que têm vindo a 
apoiar monetariamente o nascimento de crianças, 
Mangualde, não pretende que este apoio se resuma 
a "uns 500 euros" pelo nascimento, mas sim, a criar 
condições para fixar os mangualdenses, nomeadamente 
os jovens no concelho, defendendo assim a criação de 
novas profissões. 

Deixou a sugestão para que os jovens sejam tolerantes 
e respeitosos para com os outros, pois só assim se terão 
jovens preparados e preocupados com o futuro. 
Após a sessão de abertura teve lugar uma visita guiada 
aos laboratórios e exposições presentes na ESFA, onde 
foi possível apreciar um pouco da formação dada aos 
alunos dos cursos profissionais. 
A iniciativa contou ainda com ainda com várias sessões 
de esclarecimento/sensibilização. 
Para o ano letivo de 2017/2018 a Escolas de 
Mangualde têm para oferecer os seguintes cursos 
profissionais 
- Técnico Comercial 
- Técnico de Mecatrónica 
- Técnico Auxiliar de Saúde 
- Técnico de Electrotecnia 
- Técnico de Apoio à Gestão 
- Técnico de Apoio Familiar e à Comunidade 
Estes Cursos são financiados com bolsa de 
profissionalização, subsídio de alimentação, bolsa de 
material de estudo e subsídio de transporte. 
Conferem ainda o diploma de 12° ano com 
certificação profissional de nível IV e possibilidade de 
prosseguimento de estudos. 
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Congresso Nacional da Economia Social 2017 em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
13 de Maio de 2017
 
31 Views
 
No dia 2 de junho, Mangualde acolhe o Congresso Nacional da Economia Social 2017. Sob a temática
"Novos conceitos, modelos de organização e de governança", a sessão terá lugar na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves, a partir das 9h30. A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional para
a Economia Social e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Caixa de Crédito
Agrícola.
 
A sessão de abertura será proferida por João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
Eduardo Graça, Presidente da CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e Padre
Vítor Melícias, Presidente da Mesa do Congresso. "Saúde e Economia Social" é o tema da conferência
proferida por Maria de Belém com apresentação de Jorge Coelho, ambos Membros da Comissão de
Honra do Congresso. Segue-se o painel "A Economia Social e Solidária - novos conceitos, origens e
designações no debate nacional e europeu" que conta com a intervenção de Henrique Rodrigues -
Assessor da CNIS - Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, João Salazar Leite -
Membro da Comissão de Honra do Congresso, Jorge de Sá - Presidente do CIRIEC Portugal e Rogério
Roque Amaro - Professor do ISCTE - IUL, com moderação de Sílvia Ferreira - Professora da FEUC. Da
parte da tarde, realiza-se a mesa redonda "Economia social e desenvolvimento socioeconómico -
atualidade e mudança", com a participação de representantes dos partidos políticos e moderação de
Marco Domingues - Presidente da ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. O
Painel "Economia Social - novos modelos de organização, governança e financiamento" conta com a
intervenção de Filipe Almeida - Presidente da Portugal Inovação Social, José Alberto Pitacas - Vice-
Presidente do CIRIEC Portugal, Licínio Pina - Presidente do CAE da CCCAM e Susana Ramos -
Coordenadora Nacional dos EEA Grants. Será moderado por Clementina Henriques - Conselheira
Nacional da CPCCRD. O encerramento está previsto para as 17h30 com a intervenção de Francisco
Silva - Presidente da Comissão Organizadora do Congresso. Durante todo o dia irão realizar-se vários
momentos de debate.
 
Por:Mun.Mangualde
 
13 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Decorrerá no próximo dia 27 de Maio, pelas 21H00, no Pavilhão Municipal de Mangualde a
apresentação da recandidatura de João Azevedo à Câmara Municipal de Mangualde.
 
No decurso do evento, serão ainda apresentados os candidatos à Assembleia Municipal e às Juntas de
Freguesia.
 
Rua Direita
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Laboratórios abertos na Escola 
MANGUALDEOs diversos la-
boratórios da Escola Secun-
dária Felismina Alcântara, em
Mangualde, estiveram abertos
na quarta-feira e ontem para
receber alunos do 3.º ciclo no
âmbito do projecto 'Olha para
o teu futuro'. 

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,

João Azevedo, marcou pre-
sença no arranque da inicia-
tiva e visitou a as várias ofertas
educativas da escola.

Levar os jovens a interroga-
rem-se sobre o seu futuro es-
colar e profissional, mos-
trando-lhes as diversas vias de
formação é o principal objec-
tivo desta acção. |Laboratórios estiveram abertos dois dias
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MANGUALDE
PS MANTÉM NOMES 
EM SEGREDO, PSD LANÇA 
CANDIDATOS A CONTA 
GOTAS

Em Mangualde, as listas do PS candidatas à autar-
quia, Assembleia Municipal e assembleias de fre-
guesias são conhecidas no dia 27 deste mês de maio.  
João Azevedo avança com a candidatura ao 
terceiro mandato e ao que apurámos o lema “em 
equipa que vence não se mexe” poderá não se 
aplicar nas autárquicas de 1 de outubro.
Nomes como Jorge Coelho (antigo ministro socialista e 
empresário) e Elísio Oliveira (antigo diretor financeiro 
da PSA e, atualmente na secretaria de Estado da Indús-
tria) são falados para integrar as listas de João Azevedo. 
Jorge Coelho  poderia presidir à Assembleia Mu-
nicipal, substituindo Leonor Pais que ocupou a 
cadeira nos dois mandatos de João Azevedo. Há 
socialistas que fazem segredo sobre o assunto, en-
quanto outros garantem ser um cenário impossível.  
Elísio Oliveira, caso esteja disponível para deixar 
o cargo na Secretaria de Estado da Indústria que 
assumiu no início deste ano, poderá substituir 
Joaquim Patrício na vice-liderança do município. 
Para as assembleias de freguesia, João Azevedo pretende 
apresentar candidaturas nas 11 freguesias do concelho.
Conhecida é já a recandidatura independente à 
freguesia de Espinho. António Monteiro volta a 
candidatar-se com o lema “O melhor para a nossa 
terra”. Uma candidatura que conta com o apoio 
do Partido Socialista.

PSD luta por coligação
Do lado do PSD, Joaquim Messias é o cabeça de 
lista à Câmara, sendo que à Assembleia Municipal 
avança Serafim Tavares. A coligação com o CDS-PP 
ainda não está decidida. 
À Assembleia de Freguesia de Mangualde, Cunha 
Alta e Mesquitela também já é conhecida a candida-
tura de Filipe Campos. Para Espinho Bruno Pinto é 
o candidato social-democrata, António Albuquer-
que avança a Santiago de Cassurrães. 
O partido está ainda a elaborar as equipas às res-
tantes freguesias do concelho, sendo que não vai 
apresentar qualquer candidatura em Moimenta de 
Maceira Dão, onde vai avançar uma lista de indepen-
dentes e com a qual o PSD Mangualde se identifica. 
Para junho, ainda que sem dia estipulado será feita 
a apresentação de todos os candidatos do partido ao 
concelho mangualdense.
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"Olha para o teu futuro" com alunos a visitar laboratórios
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
12 de Maio de 2017
 
29 Views
 
Os diversos laboratórios da Escola Secundária Felismina Alcântara, em Mangualde, estiveram abertos
a visitas de alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico no âmbito do projeto "Olha para o teu futuro". O
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, marcou presença no arranque da
iniciativa e visitou a as várias ofertas educativas da escola.
 
Levar os jovens a interrogarem-se sobre o seu futuro escolar e profissional, mostrando-lhes as
diversas vias que oferecemos é o principal objetivo desta ação. Um jovem com ambição no futuro é
um aluno mais motivado que se irá empenhar mais para alcançar os seus objetivos.
 
Por:Mun.Mangualde
 
12 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Caminhos do Bom Sucesso em São João da Fresta
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
12 de Maio de 2017
 
40 Views
 
No domingo, 21 de maio, a Câmara Municipal de Mangualde leva a efeito um evento como forma de
conhecer os Caminhos do Bom Sucesso em São João da Fresta.
 
O ponto de encontro é o Largo do Rossio (em frente ao tribunal) de onde saíra o autocarro. O percurso
terá início às 10h00 ao qual se segue um almoço convívio.
 
De participação gratuita, as inscrições devem ser efetuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde ou
através dos contactos: 232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
A iniciativa insere-se nos Percursos Pedestres  Mangualde em Movimento , promovidos pela autarquia
mangualdense e conta com o apoio da Junta de Freguesia de S. João da Fresta. Incentivar o desporto
e dar a conhecer Mangualde são os principais objetivos deste projeto.
 
Por:Mun. Mangualde
 
12 de Maio de 2017
 
Sofia Pacheco
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NA SESSÃO MARCARAM PRESENÇA OS PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, DA
CIM DÃO LAFÕES E DA DIREÇÃO DA ADD
 
O auditório da Câmara Municipal de Mangualde acolheu, ontem, a Sessão de Divulgação do Sistema
de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E). Na sessão marcaram presença o edil
mangualdense, João Azevedo, o Presidente da CIM Dão Lafões, José Morgado Ribeiro, e o Presidente
da Direção da ADD - Associação de Desenvolvimento do Dão, Francisco Carvalho.
 
O SI2E pretende estimular o aparecimento de iniciativas empresariais e a criação de emprego em
territórios de baixa densidade e por essa via promover o desenvolvimento e a coesão económica e
social do país. Não se aplica exclusivamente aos territórios de baixa densidade, o SI2E favorece
através de majorações específicas os investimentos nelas realizados e sobretudo cria condições para
uma maior dinâmica empresarial ao ajustar tipologias de projetos às condições reais das micro e
pequenas empresas do interior.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Crianças de Mangualde
vão dormir com os livros

INICIATIVAPelo 11.º ano, a Câ-
mara Municipal de Mangualde
convida as crianças entre os 6
e os 11 anos a 'Dormir com Li-
vros', na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves. A sessão
realiza-se na noite de 3 de Ju-
nho, às 21h00, e tem como in-
tuito fomentar o gosto pela lei-
tura junto dos mais novos,
numa noite diferente, onde a
maratona dos contos só ter-
mina 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 acti-
vidades. 

Apresentação do livro 'O Ele-
fante Tó Zé' de Susana Martins,
espetáculo 'Contos e cantos'

com Dennis Xavier & Sofia
Moura, contos pela noite den-
tro com a equipa da Biblioteca
Municipal, pais, mães e crian-
ças e ceia partilhada fazem
parte desta noite diferente. 

Na manhã de dia do dia se-
guinte será servido o pequeno-
almoço a todos os participan-
tes, oferecido pela Câmara Mu-
nicipal de Mangualde.

Cada criança e acompa-
nhante deverão levar 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 obri-
gatórias, são limitadas a um
máximo de 25 crianças (mais
25 adultos) e decorrem até 1 de
Junho. |

Iniciativa realiza-se a 3 de Junho
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HOJE

SESSÃO SOBRE
EMPREGO

Teatro Ribeiro 
Conceição, Lamego
9h30 

A Câmara Municipal de La-
mego e o Centro Europe Di-
rect local vão promover uma
sessão de informação da ini-
ciativa ‘Volta de Apoio ao
Emprego’. ‘Empreender – da
ideia ao negócio’, ‘Emprega-
bilidade e Mobilidade para
Jovens’ e ‘Trabalhar na Eu-
ropa: por onde começar?’ são
os temas que vão estar em
análise e debate.

DEBATE SOBRE
EUROPA

Mangualde
21h30 

A Biblioteca de Mangualde
recebe o debate ‘Os novos
desafios da Segurança Euro-
peia’, organizado pela Câ-
mara de Mangualde. Estarão
presentes o presidente da Câ-
mara, um antigo diplomata
(Francisco Seixas da Costa) e
um antigo oficial superior do
Exército e da PSP (Luís da
Costa Sousa).

AMANHÃ

RAMINHOS TRAZ O
MELHOR DO PIOR

Teatro Ribeiro 
Conceição, Lamego
21h30 

‘O melhor do pior’ é o mais
recente trabalho de António
Raminhos e será apresen-
tado em Lamego no âmbito
de VIII Festival Internacional
de Humor ‘Riso com Siso’.

DA ÓPERA 
À BROADWAY

Tondela
21h45 

A ACERT, em Tondela, recebe
o espectáculo ‘Da Ópera à
Broadway’. A Classe de Canto
do Conservatório de Música
e Artes do Dão apresenta um
recital que percorre vários

séculos de música vocal,
desde o nascimento da
Ópera  aos musicais da
Broadway.

PRÓXIMOS DIAS

MERCADÃO
DA ESPIGA

Santa Comba Dão
Sábado, 7h30 

O Mercado Municipal de
Santa Comba Dão recebe
este sábado o Mercadão da
Espiga. Promovido pela Câ-
mara Municipal de Santa
Comba Dão, o Mercadão
surge da identificação da ne-
cessidade de dinamização
do Mercado Municipal.

FESTIVAL 
RISO COM SISO

Teatro Ribeiro 
Conceição, Lamego
Sábado, 21h30 

A peça ‘Tempestade Num
Copo de Água’ é uma comé-
dia teatral protagonizada
por Marina Mota e Carlos
Cunha, que integra o Festival
Internacional de Humor.

ANIVERSÁRIO 
DA FILARMÓNICA

Tondela
Domingo, 10h00 

A Sociedade Filarmónica
Tondelense comemora no
domingo o 115.º aniversário,
no Parque Urbano de Ton-
dela, com várias actividades
e homenagem aos músicos
e directores falecidos.

SESSÃO SOLENE DO
FERIADO MUNICIPAL

Vouzela
Domingo, 11h00 

No âmbito do Feriado Mu-
nicipal, vai realizar-se no Sa-
lão Nobre dos Paços do
Concelho de Vouzela a ses-
são solene de homenagem a
Telmo Antunes, antigo pre-
sidente da Câmara, e, a título
póstumo, a José Carlos Tei-
xeira, empresário de Fa-
taúnços, à Filarmónica Verdi
Cambrense e à Constálica.
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Andanças seniores de Mangualde rumam ao santuário de Fátima
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Andanças seniores de Mangualde rumam ao santuário de Fátima
 
2017-05-11
 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido para as habituais
viagens do projeto 'Andanças Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é de dinamizar o convívio entre todos os
cidadãos seniores do concelho. As viagens terão inicio no dia 26 de junho e terminarão a 14 de julho.
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do Concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 29
de maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efetuarem a inscrição os
interessados deverão fazer-se acompanhar da fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
PLANO DE VIAGEM
 
8h00 - Saída das freguesias de origem
 
9h15 - paragem na estação de serviço de Pombal para pequeno almoço
 
10h45 - chegada a Fátima
 
Período Livre
 
14h30 - Saída para Mangualde
 
16h30 - Coimbra - Parque da Canção para Lanche
 
17h15 - Saída para Mangualde
 
INFORMAÇÕES UTEIS:
 
11:00 - 12:15 | Missa, na Basílica da Santíssima Trindade
 
12:00 - 12:30 | Terço, na Capelinha das Aparições
 
12:30 - 13:15 | Missa, na Capelinha das Aparições
 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
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pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
2017-05-11
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 O Grande Prémio do Dão 
em ciclismo marca a final da 
edição de 2017 da Taça de Por-
tugal – Jogos Santa Casa de 
Elite já este fim-de-semana, 
com duas etapas a atravessa-
rem os concelhos de Penalva 
do Castelo, Nelas e a terminar 
em Viseu, cidade onde decor-
rerá a cerimónia de entrega de 
prémios. No sábado, dia 13 de 
maio, a 1ª etapa de 19,5 quiló-
metros é um contrarrelógio in-
dividual em Nelas, com partida 
às 16h da Praça do Município. 
No domingo, realiza-se a etapa 
em linha de 152,4 quilómetros 
entre Penalva do Castelo (12h) 
e Viseu incluindo um circuito 
na cidade de Viriato.
 As classificações estão ain-
da em aberto, esperando-se 
uma competição acesa entre 
todas as 13 equipas profissio-
nais e de clube portuguesas. Na 
mesma vão também participar 
três formações estrangeiras. 
O desfecho da Taça de Portu-
gal – Jogos Santa Casa está de-
pendente do desempenho dos 
corredores nas duas etapas que 
compõem o Grande Prémio do 
Dão. 
 O presidente da Câmara 
de Viseu, Almeida Henriques, 
destacou na conferência de 
imprensa de apresentação 
do Grande Prémio de Ciclis-
mo do Dão a importância do 
evento em termos de compe-
tição desportiva, mas também 
de notoriedade para a região 
privilegiada com as paisagens 

vinhateiras do Dão, que está a 
apostar na vertente turística. 
 “Este projeto é uma corrida 
de fundo, encarada com gran-
de ambição pelos três conce-
lhos que dinamizam o Grande 
Prémio do Dão. Gostamos de 
ciclismo, gostamos da nossa 
região e queremos que tenha 
eventos desportivos de relevo 
e também gostamos do vinho 
do Dão”, afirmou o autarca, 
destacando o facto de a pro-
va estar inserida “na lógica 
de uma abordagem multimu-
nicipal que faz cada vez mais 
sentido”. Apesar de Mangualde 
não participar nesta 3ª edição 
do Grande Prémio, Almeida 
Henrique ironizou ao comen-
tar que “continuam três equi-
pas (três autarquias) da pri-
meira divisão com a mesma ou 

até com mais ambição”.
 O presidente da Câmara 
Municipal de Penalva do Cas-
telo, Francisco Carvalho re-
forçou a importância da prova 
para promover uma região que 
se “carateriza pela beleza dos 
seus vinhedos no Dão”: Não 
sei se os ciclistas terão oportu-
nidade de apreciar a paisagem 
e as vinhas, mesmo em cima 
do rio, mas quem vier assistir 
poderá usufruir também dessa 
componente”. 
 Nelas também se associa ao 
Grande Prémio de Ciclismo 
porque “é uma prova que pro-
move a região, a marca Dão e 
isso é o essencial” reforçou o 
presidente da Câmara de Nelas, 
Borges da Silva, ao reconhecer 
na mesma a oportunidade de 
“promoção económica” do ter-

ritório. “É evidente que Nelas 
também não poderia deixar de 
associar-se a uma prova destas, 
até porque 1.600 hectares do 
nosso território são vinhas. Na 
ótica do ambiente e da mobi-
lidade, o ciclismo e a bicicleta 
são uma dádiva. Mas é a pro-
moção económica do terri-
tório que nos faz continuar a 
apostar neste evento”, concluiu 
o autarca.
 Dando destaque à prova 
na Taça de Portugal do ciclis-
mo, o presidente da Federação 
Portuguesa de Ciclismo, Del-
mino Pereira, não quis deixar 
de sublinhar que a sua realiza-
ção “é um compromisso com a 
promoção do território e com 
a promoção de uma marca”, o 
Dão.

EA

FiNAl DA EDiçãO DE 2017 DA TAçA DE POrTuGAl
Grande Prémio de Ciclismo do Dão pelas
paisagens vinhateiras de Nelas, Penalva e Viseu

PROVA ORGANIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE VISEU
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MANGUALDE

Novos desafios 
da segurança 
europeia
 A Câmara Municipal de 
Mangualde promove, esta quin-
ta-feira, 11 de maio, às 21h30, 
um debate sobre “Os Novos De-
safios da Segurança Europeia”. A 
sessão vai decorrer na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves.
 O momento contará com as 
intervenções de João Azevedo, 
residente da Câmara Municipal 
de Mangualde, de Francisco Sei-
xas da Costa, gestor de empresas 
e de José Luís da Costa Sousa, 
Oficial Superior do Exército 
e da PSP, aposentado. A Mesa 
será moderada por José Augusto 
Amaral, membro do Conselho 
Local de Segurança.
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António Supico, até 31 de maio. A mostra, organiza

-

da pela CIM Dão-Lafões e pela Câmara Municipal 
de Mangualde e revela um conjunto de fotografias a 
preto e branco que preservam o património huma-
no e construído das gentes de Portugal, em particu-
lar das Beiras: rostos marcados pelo tempo.

 EXpOSIÇÕES
 
 VISEu 
 Restaurante Mesa de Lemos, Silgueiros: Expo-
sição ‘Linguagens do Lugar’ de Maria Barros Abreu; 
‘O Esforço do RI 14 na Guerra Colonial’. Exposição 
do Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes, para 
ver na sua sede até 19 de maio. Em destaque o papel 
do regimento de Infantaria de Viseu como unidade 
de preparação e treino de recrutas e algumas espe-
cialidades de infantaria, sendo a maioria dos ele-
mentos incorporados oriundos da região das Beiras; 
Catedral de Viseu: O ‘Sudário’ da artista plástica 
portuense, Cristina Rodrigues está em exposição até 
21 de maio; FNAC do palácio do Gelo: Exposição 
‘Toda a Esperança do Mundo’, fotografias de Alfredo 
Cunha repleta de verdadeiros heróis provenientes 
dos quatro cantos do mundo, até 17 de junho, em 
parceria com a AMI; Museu Nacional Grão Vasco: 
Exposição ‘Ensaio para uma Pintura de Futuro’, do 
artista plástico João Dias, com curadoria de Inês 
Ferreira. 
 
 TONDELA
 Mercado Velho: Exposição ‘Rodas de Outros 
Tem  pos, até ao dia 14 de maio, pretende demonstrar 
e per petuar a paixão por bicicletas de outros tempos. 
A exposição poderá ser visitada de segunda-feira a 
sexta-feira, das 10h às 13h e das 15h às 19h; Expo-
sição de fotografia ‘Não há 2 Sem 3”, de Fernando 
Costa, Museu terras de Besteiros.
 
 MANGuALDE
 Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Ex-
posição de fotografia ‘Gentes da Beira’ da autoria de 
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'Andanças Seniores' rumam a Fátima
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
11 de Maio de 2017
 
28 Views
 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido para as habituais
viagens do projeto 'Andanças Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é de dinamizar o convívio entre todos os
cidadãos seniores do concelho. As viagens terão inicio no dia 26 de junho e terminarão a 14 de julho.
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do Concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 29
de maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efetuarem a inscrição os
interessados deverão fazer-se acompanhar da fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
PLANO DE VIAGEM
 
8h00 - Saída das freguesias de origem
 
9h15 - Paragem na estação de serviço de Pombal para pequeno almoço
 
10h45 - Chegada a Fátima
 
Período Livre
 
14h30 - Saída para Mangualde
 
16h30 - Coimbra - Parque da Canção para Lanche
 
17h15 - Saída para Mangualde
 
INFORMAÇÕES UTEIS:
 
11:00 - 12:15 | Missa, na Basílica da Santíssima Trindade
 
12:00 - 12:30 | Terço, na Capelinha das Aparições
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12:30 - 13:15 | Missa, na Capelinha das Aparições
 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
Por:Mun.Mangualde
 
11 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco

Página 169



A170

Debate sobre "Os novos desafios da Segurança Europeia"
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Debate sobre "Os novos desafios da Segurança Europeia"
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
11 de Maio de 2017
 
32 Views
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, será palco de debate sobre "Os novos
desafios da Segurança Europeia". A conferência realiza-se no dia 11 de maio, pelas 21h30, e é
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
O momento contará com as intervenções de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, de Francisco Seixas da Costa, Diplomata aposentado, sendo hoje docente universitário,
gestor de empresas e consultor e de José Luís da Costa Sousa, Oficial Superior do Exército e da PSP,
aposentado. A Mesa será moderada por José Augusto Amaral, Membro do Conselho Local de
Segurança.
 
Por:Mun.Mangualde
 
11 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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IGREJA DO COMPLEXO PAROQUIAL DE MANGUALDE ENCHEU-SE ESTE PARA HOMENAGEAR TODAS AS
MÃES
 
No dia 6 de maio, pelas 21h30, a Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se para acolher
um Concerto da Orquestra POEMa dedicado ao Dia da Mãe. A iniciativa foi organizada pela Câmara
Municipal de Mangualde, com o apoio do Continente, e teve como objetivo homenagear todas as
mães. O espetáculo teve ainda a participação do Coro Canto e Encanto e houve uma oferta surpresa
para as mães.
 
O momento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
que se juntou, com a família, a este momento de homenagem a todas as mães.
 
Rua Direita
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Laboratórios da ESFA estão abertos a visitas de alunos do 3.º Ciclo OLHA PARA O TEU FUTURO FAZ
PENSAR OS ALUNOS MANGUALDENSES JOÃO AZEVEDO
 
Laboratórios da ESFA estão abertos a visitas de alunos do 3.º Ciclo
 
"OLHA PARA O TEU FUTURO" FAZ PENSAR OS ALUNOS MANGUALDENSES
 
JOÃO AZEVEDO MARCOU PRESENÇA NO ARRANQUE DA INICIATIVA
 
Ontem e hoje (10 e 11 de maio) os diversos laboratórios da Escola Secundária Felismina Alcântara,
em Mangualde, vão estar abertos a visitas de alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico no âmbito do
projeto "Olha para o teu futuro". O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
marcou presença no arranque da iniciativa e visitou a as várias ofertas educativas da escola.
 
Levar os jovens a interrogarem-se sobre o seu futuro escolar e profissional, mostrando-lhes as
diversas vias que oferecemos é o principal objetivo desta ação. Um jovem com ambição no futuro é
um aluno mais motivado que se irá empenhar mais para alcançar os seus objetivos.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Passeio pelos Caminhos
do Bom Sucesso

MANGUALDE No dia 21 de
Maio, a Câmara Municipal de
Mangualde promove um pas-
seio pelos Caminhos do Bom
Sucesso, em São João da Fresta.
O ponto de encontro é no Largo
do Rossio (em frente ao tribu-
nal) de onde sairá o autocarro. 

O percurso terá início às
10h00 ao qual se segue um al-
moço convívio. A participação

gratuita mas a inscrição é ob-
rigatória. A iniciativa insere-se
nos Percursos Pedestres 'Man-
gualde em Movimento', pro-
movidos pela autarquia man-
gualdense e conta com o apoio
da Junta de Freguesia de S.
João da Fresta. Incentivar o
desporto e dar a conhecer
Mangualde são os principais
objectivos deste projecto. |

Caminhada realiza-se no dia 21 deste mês

Página 173



A174

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 16,80 x 10,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69449091 10-05-2017

AUTÁRQUICAS O antigo
vice-presidente Manuel Mar-
ques é o candidato do CDS-PP
à presidência da Câmara de
Nelas, assumindo como prio-
ridades a acção social, o de-
senvolvimento económico e a
criação de um conselho mu-
nicipal, caso seja eleito nas au-
tárquicas.

“A minha prioridade é a ac-
ção social, pois o actual pre-
sidente só gastou 15 mil euros,
ou pouco mais, nesta área,
para os jovens e idosos. Quero
também continuar na senda
do desenvolvimento econó-

mico, com instalação de em-
presas e criação de emprego
no concelho de Nelas”, refe-
riu.

Em declarações à agência
Lusa, o jurista da Câmara de
Mangualde explicou que a sua

candidatura, a segunda, pois já
foi candidato em 2001, surge
por uma questão de cidadania.

“Entendo que o actual pre-
sidente da Câmara está a de-
pauperar as finanças munici-
pais, com gastos em festas e
festarolas, e com avenças dos
amigos. Quero pôr a Câmara
de Nelas a trabalhar e a olhar
para os cidadãos, sem qual-
quer interesse, sem exigir
avenças ou qualquer tipo de
retorno pessoal”, justificou.

Caso venha a ser eleito, Ma-
nuel Marques espera “criar
uma coisa inédita, que diz ser

uma espécie de conselho de
Estado, que se chamará con-
selho municipal”.

“Assim, os cidadãos partici-
parão activamente nas deci-
sões da gestão municipal ao
contrário do que acontece
neste momento. Pretendo uma
gestão transparente”, acres-
centou.

Sobre a sua lista, o candidato
centrista avançou que será
brevemente formalizada,
sendo o seu número dois Júlio
Fernandes, o número três Sara
Batista e o número quatro Elsa
Loureiro.

Na corrida autárquica está
também pelo PS o actual pre-
sidente da Câmara, Borges da
Silva, e a antiga presidente da
Câmara, Isaura Pedro, pelo
PSD. |

CDS-PP candidata Manuel 
Marques à Câmara de Nelas

Manuel Marques
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Município reflecte sobre
“Novos Desafios da 
Segurança Europeia”
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, será palco de
debate sobre 'Os novos desa-
fios da Segurança Europeia'. A
conferência realiza-se amanhã,
pelas 21h30, e é organizada
pela Câmara Municipal de
Mangualde.

O momento contará com as
intervenções de João Azevedo,
presidente da Câmara Muni-

cipal de Mangualde, Francisco
Seixas da Costa, diplomata
aposentado, sendo hoje do-
cente universitário, gestor de
empresas e consultor e de José
Luís da Costa Sousa, oficial su-
perior do Exército e da PSP,
aposentado. 

A mesa será moderada por
José Augusto Amaral, membro
do Conselho Local de Segu-
rança. |
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Grande Prémio de Ciclismo do Dão vai para a estrada este fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c02079f3

 
Grande Prémio de Ciclismo do Dão que decorre este fim de semana, nos concelhos de Nelas, Penalva
do Castelo e Viseu, vai consagrar este ano os vencedores da Taça de Portugal da modalidade nas
categorias de Elite e sub-23. É a primeira vez que a prova conta para a competição. Nesta terceira
edição do grande prémio vão participar os melhores ciclistas nacionais, como sublinha o presidente da
Federação pPortuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/TAÇA-DÃO-17-01.mp3
O Grande Prémio de Ciclismo do Dão vai ter este ano um total de 171 quilómetros, dividido por duas
etapas. Participam na competição 130 atletas. A organização da prova está a cargo da Federação
Portuguesa de Ciclismo e dos municípios de Viseu, Nelas e Penalva do Castelo. Este ano, o Município
de Mangualde, que até aqui integrava a organização, acabou por desistir. Abandono desvalorizado
pelo presidente do município viseense, Almeida Henriques.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/TAÇA-DÃO-17-03.mp3
O Grande Prémio de Ciclismo do Dão é organizado com o objectivo de promover a modalidade, mas,
sobretudo, a região demarcada e potenciar o desenvolvimento económico do território, conforme
realçou o presidente da câmara de Nelas, Borges da Silva.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/TAÇA-DÃO-17-04.mp3
Uma opinião partilhada pelo autarca de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, que destacou ainda a
importância do Grande Prémio de Ciclismo do Dão para o desporto concelhio, uma iniciativa que fez
nascer um campeão no concelho.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/TAÇA-DÃO-17-05.mp3
Grande Prémio de Ciclismo do Dão vai para a estrada este fim de semana. Esta terceira edição
acontece apenas nos concelhos de Viseu, Nelas, e Penalva do Castelo depois da desistência de
Mangualde.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 10, Maio - 2017
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WORKSHOP No próximo dia 18 de maio, a partir 

das 21.00 horas, vai decorrer no auditório da Cã-

mara Municipal de Mangualde, o workshop 'Comu-

nicar com adolescentes: missão possível!', dinamiza-

do por Ângela Coelho, Parent Coach e fundadora  

da Family Coaching Portugal. Identificar situações 

quotidianas potenciadoras de conflito e descobrir 

formas mais eficazes de comunicar com o seu fi-

lho/a são dois dos objetivos. Inscrições (gratuitas) 

e informações através do número 232619880. 

ORKSHOP 

OMUNICAR COM 
DOLESCENTES: 
ISSÃO POSSÍVEL 
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Andanças Seniores rumam a Fátima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ee91bb4b

 
De 26 de junho a 14 de julho
 
ANDANÇAS SENIORES RUMAM AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA
 
DESTINADO A CIDADÃOS DO CONCELHO DE MANGUALDE,
 
COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65 ANOS
 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido para as habituais
viagens do projeto 'Andanças Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é de dinamizar o convívio entre todos os
cidadãos seniores do concelho. As viagens terão inicio no dia 26 de junho e terminarão a 14 de julho.
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do Concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 29
de maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efetuarem a inscrição os
interessados deverão fazer-se acompanhar da fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
PLANO DE VIAGEM
 
8h00 - Saída das freguesias de origem
 
9h15 - paragem na estação de serviço de Pombal para pequeno almoço
 
10h45 - chegada a Fátima
 
Período Livre
 
14h30 - Saída para Mangualde
 
16h30 - Coimbra - Parque da Canção para Lanche
 
17h15 - Saída para Mangualde
 
INFORMAÇÕES UTEIS:
 
11:00 - 12:15 | Missa, na Basílica da Santíssima Trindade
 
12:00 - 12:30 | Terço, na Capelinha das Aparições
 
12:30 - 13:15 | Missa, na Capelinha das Aparições
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ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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MANGUALDE: Andanças Séniores rumam a Fátima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-05-2017

Meio: TVN TV Nelas Online

URL:http://www.tvn.pt/mangualde-andancas-seniores-rumam-a-fatima/

 
Home Região MANGUALDE: Andanças Séniores rumam a Fátima
 
MANGUALDE: Andanças Séniores rumam a Fátima
 
- De 26 de junho a 14 de julho
ANDANÇAS SÉNIORES RUMAM AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA
DESTINADO A CIDADÃOS DO CONCELHO DE MANGUALDE, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 65
ANOS
 
No ano em que se comemora o centenário das aparições, Fátima foi o local escolhido para as habituais
viagens do projeto 'Andanças Seniores'. O objetivo desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal
de Mangualde, em parceria com a Rede Social de Mangualde, é de dinamizar o convívio entre todos os
cidadãos seniores do concelho. As viagens terão inicio no dia 26 de junho e terminarão a 14 de julho.
 
Podem participar na viagem todos os cidadãos do Concelho de Mangualde, com idade igual ou superior
a 65 anos, residentes em todas as freguesias do Concelho, só se admitindo exceções nos casos de
pessoas que comprovadamente necessitem de acompanhamento, ou no caso de casais, em que um
dos elementos tenha idade inferior a 65 anos. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias até dia 29
de maio nas juntas de freguesia, IPSS ou na Câmara Municipal. Ao efetuarem a inscrição os
interessados deverão fazer-se acompanhar da fotocópia de Bilhete de Identidade/Cartão do Cidadão.
 
PLANO DE VIAGEM
 
8h00 - Saída das freguesias de origem
 
9h15 - paragem na estação de serviço de Pombal para pequeno almoço
 
10h45 - chegada a Fátima
 
Período Livre
 
14h30 - Saída para Mangualde
 
16h30 - Coimbra - Parque da Canção para Lanche
 
17h15 - Saída para Mangualde
 
INFORMAÇÕES UTEIS:
 
11:00 - 12:15 | Missa, na Basílica da Santíssima Trindade
 
12:00 - 12:30 | Terço, na Capelinha das Aparições
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12:30 - 13:15 | Missa, na Capelinha das Aparições
 
ANDANÇAS SENIORES: LAZER E CONHECIMENTO
 
O projeto 'Andanças Seniores' tem como base a realização de passeios a locais, previamente definidos
pela autarquia, criando oportunidades de lazer e de conhecimento de pontos de interesse histórico-
cultural. Desta forma, promover, através da atividade de lazer, momentos estimulantes para
socialização, troca de experiências, emoções e comunicação permitindo aos integrantes do grupo um
maior satisfação e qualidade de vida e potenciar as capacidades funcionais, físicas e cognitivas e em
simultâneo promover a interação com os outros, reforçando o convívio e os laços sociais são os
principais objetivos do projeto.
 
TAGSFátimaMangualdeNoticiasSantuário de Fátima
 
2017-05-10 10:16:45+00:00
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Canto e Encanto marca presença em grande celebração do Dia da Mãe em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-05-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c54ebc16

 
No passado Sábado, dia 6 de maio, pelas 21h30, a Igreja do Complexo Paroquial de Mangualde
encheu-se para acolher um Concerto da Orquestra POEMa dedicado ao Dia da Mãe.
 
A iniciativa foi organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, com o apoio do Continente, e teve
como objetivo homenagear todas as mães. O espetáculo teve ainda a participação do Coro Canto e
Encanto e houve uma oferta surpresa para as mães.
 
O momento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
que se juntou, com a família, a este momento de homenagem a todas as mães.
 
Nota de Imprensa da CM Mangualde
 
9 Maio, 2017
 
José Silva
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Mangualde opta por não integrar o Grande Prémio do Dão em Ciclismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-05-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3d46c829

 
O Terceiro Grande Prémio do Dão em ciclismo percorre este ano apenas os concelhos de Nelas,
Penalva do Castelo e Viseu uma vez que o município de Mangualde optou por não alinhar. Após duas
edições, a autarquia mangualdense opta por não participar alegando uma questão de prioridades e
uma decisão política, como explicou o presidente João Azevedo, ao Jornal do Centro.
 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde realça o salto qualitativo que o Grande Prémio do
Dão teve da primeira para a segunda edição, mas esse fator não pode ser único na decisão de
continuar a receber o evento desportivo. A prova está agendada para os dias 13 e 14 de maio.
 
8 Maio, 2017
 
José Silva
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Mangualde: III Encontro Equestre da Freguesia de Espinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-05-2017

Meio: Gazeta Rural Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ff453982

 
Os cavalos voltam a ser protagonistas por um dia em Mangualde no 3º Encontro Equestre da
Freguesia de Espinho. O encontro tem lugar no dia 14 de maio, domingo, no recinto da Capela de
Póvoa de Espinho, e vai promover a arte equestre e o convívio entre os aficionados da modalidade. A
organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Espinho e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de
Espinho, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
A receção aos cavaleiros está marcada para as 9h00, seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre
pela Freguesia de Espinho. Às 14h30 realiza-se uma Gincana Equestre, no recinto da Capela de Póvoa
de Espinho e às 17h00 o Batismo Equestre, no mesmo recinto.
 
Programa:
 
09h00 | Receção aos cavaleiros (Capela Póvoa de Espinho)
 
10h00 | Passeio equestre pela Freguesia de Espinho
 
14h30 | Gincana equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho
 
17h00 | Batismo equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho (para toda a Comunidade)
 
18h00 | Porco no Espeto (convívio)
 
Mon, 08 May 2017 15:03:53 +0200
 
Gazeta Rural
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Vigilância motorizada da floresta regressa a Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08-05-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f7e68620

 
A pensar na prevenção dos incêndios florestais no concelho de Mangualde, a comunidade foi desafiada
a participar na vigilância à floresta. Iniciativa que regressa, passados 15 anos, prevê o patrulhamento
da área florestal com recurso a motas. João Soares, presidente dos Bombeiros de Mangualde
considera que o projeto é uma mais valia para o concelho.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/bombeiros-motas-1.mp3
O projeto de vigilância motorizada é o resultado de um protocolo assinado entre os bombeiros, GNR e
autarquia. Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "trata-se de um
reforço da prevenção com o objetivo de melhorar o combate aos incêndios".
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/bombeiros-motas-3.mp3
Autarquia financia o projeto de vigilância motorizada no concelho. As inscrições para os candidatos a
vigilantes estão a decorrer e devem ser efetuadas nos bombeiros mangualdenses.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 8, Maio - 2017
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Gentes da Beira em exposição fotográfica em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-05-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2351

 
Gentes da Beira em exposição fotográfica em Mangualde
 
2017-05-07
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe de 9 a 31 de maio a Exposição
Fotográfica "Gentes da Beira", de autoria de António Supico. A mostra é organizada pela CIM Dão-
Lafões e pela Câmara Municipal de Mangualde e revela um conjunto de fotografias a preto e branco
que preservam o património humano e construído das "gentes de Portugal", em particular das Beiras.
 
"Gentes da Beira" revela rostos marcados pelo tempo, alguns cheios de rugas, sulcos que a idade e o
rigor esculpiram e escavaram em homens e mulheres que foram contando, mesmo em silêncio,
histórias de vida e muito trabalho. Esta obra mais não faz que atrever-se a apresentar alguns esboços
da vida destas gentes, traços de algumas cenas e quadros do quotidiano.
 
António José Nunes Supico, nasceu em 1954, no Fundão, onde passou a infância e iniciou os estudos.
Desde criança, sempre o fascinou a observação das pequenas coisas e o enfoque crítico no mundo que
o rodeava. O prazer que sentia em olhar o que estava à sua volta, escolhendo o ângulo que mais o
agradava estavam-lhe o sangue. Mais adiante, a ligação à música, ao ensino e às artes, fez despertar
o gosto pela fotografia. Como professor, procurou desde sempre, associar às atividades pedagógicas,
os trabalhos ligados às artes e ao reconhecimento e valorização da cultura da comunidade em que se
insere. Dedicou algum do seu tempo livre ao teatro, à rádio, à música, ao vídeo e às artes manuais. O
interesse pelos costumes e tradições do povo da Beira Interior levam-no a eleger a fotografia como
primordial forma de transmissão plástica dos valores a que estreitamente se vincula. Nas últimas
décadas, tem recolhido um vasto património fotográfico, extensivo a todas as freguesias do concelho e
particularmente ao Fundão. Os seus trabalhos foram apresentados em diversas exposições de
fotografia (individuais e/ou coletivas) e desenvolveu atividades de formação na qualidade de formando
e também como formador, nesta área. Colaborou ainda, como sócio fundador, na criação da ESTE -
Estação Teatral, mantendo até à presente data, uma estreita ligação com esta companhia de teatro.
Num ato de partilha do gosto pelo saber popular e pela tradição musical etnográfica, fez nascer com
outros, a Ocaia - Associação de Artes e Saberes Tradicionais e o Homem do Saco - Associação de
Artes Tradicionais e faz parte dos grupos musicais "Anafaia" e "Antígona Ensemble", como
percussionista dos mesmos. Em 2012 expôs na galeria do Parlamento Europeu, em Bruxelas, o seu
mais recente trabalho - "Gentes da Beira". Em 2013 expõe nas galerias da Moagem - Cidade do
Engenho e das Artes no Fundão, sua terra natal. Na mesma data e local apresenta o seu livro de
fotografia "Gentes da Beira", que inclui o CD com a obra musical "Suite Fotográfica composta pelo
Maestro Luís Cipriano. A obra musical do maestro é composta por dez andamentos inspirados em dez
fotografias da exposição, que ele próprio escolheu.
 
2017-05-07
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1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de 1974" em exposição
 

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

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24450

 
1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de 1974" em exposição
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
6 de Maio de 2017
 
21 Views
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu recentemente, a conferência
"Pontos de Contacto e Divergência entre a 1ª República de 1910 e a 2ª República de 25 de Abril de
1974", proferida pelo Professor Doutor Luís Reis Torgal da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra. Em exposição encontra-se 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.
 
A iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, conta com a parceria do Agrupamento de Escolas Prof.
João Carlos Alves, da Casa Arriaga Tavares do Museu da Presidência, do fundo Arquiteto Keil do
Amaral do Museu Militar e do Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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  Corte: 1 de 1ID: 69382270 05-05-2017 | Fim de Semana
Concerto em
Mangualde
Hoje, pelas 21h30, a Igreja do
Complexo Paroquial de Man-
gualde acolhe um Concerto da
Orquestra POEMa dedicado ao
Dia da Mãe. A iniciativa é orga-
nizada pela Câmara Municipal
de Mangualde, com o apoio do
Continente, e tem como obje-
tivo homenagear todas as mães.
O espetáculo terá ainda a parti-
cipação do Coro Canto e En-
canto e haverá uma oferta sur-
presa para as mães.
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Assembleia Municipal 
aprova contas

MANGUALDE

Na última Assembleia Munici-
pal, foram apreciadas as contas de 
gerência de 2016 que apresentaram 
um resultado líquido positivo de 1,3 
milhões de euros. Com este resul-
tado a dívida da autarquia baixou 
8 milhões de euros desde 2009. o 
presidente da Câmara, João Azeve-
do sublinhou na altura a importân-
cia destes resultados numa altura em 
que está a promover grandes investi-
mentos públicos
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3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho
 

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

Meio: Equisport Online

URL:https://www.equisport.pt/noticias/3o-encontro-equestre-da-freguesia-de-espinho/

 
Os cavalos voltam a ser protagonistas por um dia em Mangualde no 3º Encontro Equestre da
Freguesia de Espinho. O encontro tem lugar no dia 14 de Maio, domingo, no recinto da Capela de
Póvoa de Espinho, e vai promover a arte equestre e o convívio entre os aficionados da modalidade. A
organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Espinho e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de
Espinho, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
A receção aos cavaleiros está marcada para as 9h00, seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre
pela Freguesia de Espinho. Às 14h30 realiza-se uma Gincana Equestre, no recinto da Capela de Póvoa
de Espinho e às 17h00 o Batismo Equestre, no mesmo recinto.
 
Programa:
 
09h00 | Receção aos cavaleiros (Capela Póvoa de Espinho)
 
10h00 | Passeio equestre pela Freguesia de Espinho
 
14h30 | Gincana equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho
 
17h00 | Batismo equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho (para toda a Comunidade)
 
18h00 | Porco no Espeto (convívio)
 
5 Maio, 2017 18:38
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O distrito de Viseu vai ter mobi-
lizados na fase Charlie, a mais 
crítica do período de combate 

a incêndios f lorestais, um total de 
735 operacionais, entre bombeiros, 
elementos da GNR e PSP, sapadores 
florestais e funcionários do Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas. Estes homens e mulheres 
no terreno serão auxiliados nesta 
fase, que decorre de 1 de julho a 30 
de setembro, por seis meios aéreos, 
quatro helicópteros (um pesado, um 
médio e dois ligeiros) e dois aviões 
médios anfíbios, aparelhos que es-
tarão estacionados em Santa Comba 
Dão, Viseu e Armamar. 
Já na fase Bravo, que arranca a 15 de 
maio e se prolonga até 30 de junho, 
estarão destacados 558 operacionais e 
na Delta, compreendida entre os dias 
1 e 15 de outubro, 430 efetivos. Nestas 
duas fases o distrito terá ao dispor 
quatro meios aéreos. A estes há que 
somar seis máquinas de rasto e quatro 
veículos de comando e comunicações 
da Autoridade Nacional de Proteção 
Civil e das Câmaras Municipais. No 
dispositivo estarão ainda integrados 
cinco grupos de combate de âmbito 
distrital para reforço na região, um 
grupo para eventuais reforços fora 
do distrito e uma equipa de apoio às 

   DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Seis aviões 
e 735 operacionais 
para combater fogos 
de verão 
DISPOSITIVO É EM MUITO 
SEMELHANTE AO DE 2016. 
ZERO BAIXAS E UM ATAQUE 
INICIAL RÁPIDO SÃO OS 
OBJETIVOS TRAÇADOS 
PELA TUTELA. EM ANO 
DE ELEIÇÕES E COM AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS 
QUE SE TÊM VINDO A 
SENTIR OS BOMBEIROS 
ANTECIPAM UM VERÃO 
“COMPLICADO”

operações com máquinas de rasto. 
Meios para enfrentar as chamas, num 
verão que não se adivinha fácil, e que 
são em muito semelhantes aos do ano 
passado. 
O comandante operacional distrital, 
Miguel Ângelo David, garante que 
o “dispositivo está preparado para a 
época de incêndios”, ressalvando que 
o objetivo traçado passa por “ter um 
ataque inicial o mais rápido possível 
de forma musculada para que os 
incêndios não se desenvolvam” e com 
“zero baixas” entre os combatentes no 
teatro de operações. 
Metas que vão ao encontro das que 
foram traçadas pelo governo. O secre-
tário de Estado da Proteção Civil não 
quer que “haja baixas no combate aos 
incêndios”. Para Jorge Gomes, “nada 
merece o custo de uma vida”. 

Helicóptero de comando
Este ano as estruturas de comando vão 
ter um novo aliado: um helicóptero 
de coordenação que sobrevoará as 
zonas afetadas pelos fogos e ajudará 
“a melhorar a tomada de decisões”. 
“Ver um incêndio de cima e observá-lo 
de todas as frentes é completamente 
diferente do que estar num carro a 
comandar uma operação. Este equipa-
mento vai estar à disposição do senhor 
comandante operacional nacional que 
determinará para que incêndio vai, e 
pode percorrer todo o país, para ver 
e ajudar no comando e na tomada de 
decisão”, frisa Jorge Gomes.

Sem falta de comida
Esta não vai ser a única novidade 
este ano. Face às “muitas queixas” 
verificadas o ano passado pela falta 
de comida, com casos de bombeiros 
que estiveram um dia inteiro sem 
comer, a tutela decidiu que desta vez 
os operacionais vão para o terreno 
“guarnecidos com alimentação com 
autonomia para 24 horas”.“Isso dá-
-nos tempo para que com as Câmaras 
e associações humanitários possamos 
montar toda a logística para que não 
falte comida aos nossos bombeiros. 
Temos a obrigação e o dever de nos 
organizar de forma a que isso não 
aconteça”, afirma o governante. 
Também as deslocações dos soldados 
da paz que se movimentam pelos 
vários distritos para prestar ajuda 
quando é necessário vai ser diferente. 
Em vez das colunas de carros, os efe-
tivos seguirão para os fogos “sempre 
que possível de autocarro”. 

“Há motivos de preocupação”
Os bombeiros do distrito dizem 
que só com o decorrer do verão é 
que poderão avaliar se os meios que 
integram o dispositivo especial de 

combate aos fogos na região “são 
suficientes ou não”, acreditando, 
no entanto, que estarão à altura 
“das exigências e ao nível do que é 
necessário”. “Já temos um número 
elevadíssimo de ocorrências e de área 
ardida e perspetiva-se que tenhamos 
um verão complicado até porque 
não se prevê que haja humidade ou 
precipitação nos próximos tempos 
e isso vai agravar com certeza as 
nossas dificuldades e teremos que 
estar mais atentos, disponíveis para 
fazer face a estas ocorrências que a 
acontecer serão em maior dimensão 
e intensidade”, afirma José Requejo, 
comandante dos bombeiros de Moi-
menta da Beira. 
O comandante dos voluntários 
de Tondela também não espera 
facilidades atendendo ao facto de 
as pessoas não limparem os espaços 
junto às suas casas como determina 
a lei.  Carlos Dias lembra ainda que 
em ano de eleições, como compro-
vam as estatísticas, “há sempre um 
maior número de ignições”. “Vamos 
entrar num ano de eleições, se 
juntarmos a isso um verão rigoroso 
creio que há motivos de preocupa-
ção tendo em conta que a prevenção 
não sofreu grandes alterações e 
essa é que devia ser pedra basilar, 
mas continuamos só a apostar no 
combate”, lamenta. 
Para além do número atual de incên-
dios e da área ardida este ano, que é 
bem superior ao de 2016 o que não 
faz antever um verão fácil, outra da 
apreensão da proteção civil na região 
prende-se com os reacendimentos 
que muitas vezes dão origem a incên-
dios “mais violentos” do que os lhes 
precederam. Este ano, os operacio-
nais vão ter uma ajuda extra: o exér-
cito que vai ajudar nas operações de 
vigilância e rescaldo, num trabalho 
considerado como “uma mais-valia”. 

Este ano vai haver 
um helicóptero nos 
fogos para ajudar nas 
operações de comando

Tutela não quer que os 
combatentes passem 
fome no teatro de 
operações

Bombeiros da região 
antecipam uma época 
de fogos de verão difícil
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PUB

A pensar na prevenção aos 
incêndios no concelho de 
Mangualde a comunidade 

volta a ser desafiada a participar 
na vigilância à floresta. Trata-se de 
uma iniciativa que regressa passa-
dos 15 anos, dos agentes de proteção 
civil em que os cidadãos, maiores de 
18 anos, organizados em equipas de 
dois elementos fazem patrulhamen-
to com recurso a veículos motoriza-
dos de duas rodas. Este é o resultado 
de um protocolo assinado entre 
os bombeiros, autarquia e GNR. 
João Soares, presidente da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros de 
Mangualde, considera que o projeto 
é uma mais-valia para o concelho 
porque “vai contribuir bastante para 
detetar alguns focos de incêndio”, o 
que depois “facilita o seu combate”.  
Os percursos est ratég icos que 

VIGILÂNCIA 
MOTORIZADA 
AOS 
INCÊNDIOS 
REGRESSA A 
MANGUALDE 

servem de base à vigilância mó-
vel são determinados pela GNR 
ao  longo de  todo o  conc e l ho.  
Na opinião do responsável pelos 
voluntários, o projeto é uma “forma 
dissuasora para que não haja tanta 
criminalidade nesta questão dos 
fogos”. 

Inscrições abertas
Os interessados em participar na 
vigilância móvel podem inscrever-se no 
quartel dos bombeiros de Mangualde. 
Para o presidente dos voluntários, é im-
portante que os candidatos “sejam res-
ponsáveis, rigorosos e que se interessem 
pelo trabalho que vão fazer”. “Andar a 
fazer vigilância motorizada não é andar 
a passear pelo concelho”, alerta. 
Cada elemento recebe 20 euros por 
dia de vigilância móvel. Para João 
Soares, “não é um valor muito alto 
mas é apenas uma compensação” 
para quem quer ajudar o conce-
lho a ter menos incêndios florestais. 

Um custo suportado pela Câmara 
Municipal
Segundo o presidente da autarquia, 
João Azevedo, o projeto “vem ao 
encontro do que é a nossa preocupação 
relativamente ao combate aos fogos 
florestais e à prevenção”. Este projeto 
complementa a vigilância fixa em 
postos de vigia existentes no concelho. 
“Acaba por ser um reforço na nossa 
preocupação e estamos a fazer todo o 
esforço para que seja uma prevenção 
mais objetiva, mais competente e mais 
eficaz para responder àquilo que tem 
sido um drama no nosso concelho”, 
explica o autarca que acredita que a 
vigilância motorizada “vai melhorar o 
combate aos fogos florestais e à defesa 
de pessoas e bens”. 

O projeto é uma mais-
valia para o concelho 
porque “vai contribuir 
bastante para detetar 
alguns focos de incêndio”
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2017 JÁ VAI COM MAIS FOGOS E MAIS ÁREA ARDIDA DO QUEM EM 2016
O número de incêndios e de área 
ardida no primeiro trimestre deste 
ano no distrito de Viseu teve um 
grande aumento comparado com 
igual período do ano passado. Tem-
po seco, limpeza de terrenos e reno-
vação de pastos estão na origem das 
ocorrências que, segundo os dados 
recolhidos junto das autoridades, 
apontam para um aumento na 
ordem dos 300 por cento. Até � nais 

de março de 2016 tinham sido regis-
tados 29 fogos. Este ano, a conta já 
subiu para 398 ocorrências.  A área 
ardida também aumentou de 20 
para mil hectares. Castro Daire é o 
concelho onde se tem veri� cado um 
maior número de ignições (117 no 
total), seguindo-se Viseu, Cinfães e 
Vila Nova de Paiva. 
Embora ainda não existam dados 
definitivos, abril segue a mesma 

tendência e o número de fogos con-
tinua a ser superior a igual período 
de 2016. 
Segundo os especialistas, a época de 
incêndios � orestais vai depender do 
clima de maio e junho.
“As condições climatéricas têm um 
papel importante neste fenómeno. 
O próprio cidadão acaba por fazer a 
limpeza dos matos sem perceber se 
é ou não a melhor altura”, explicou 

o tenente-coronel Machado da GNR 
de Viseu. 
Este responsável informou ainda 
que tendo em conta este número de 
incêndios, já foram identi� cadas 62 
pessoas. Duas foram detidas pela 
Polícia Judiciária, quatro foram 
multadas e 56 sujeitas a processo 
crime. “No ano passado, por esta 
altura, estavam apenas 19 pessoas 
identi� cadas”, disse.

2016: O ANO DE GRANDES INCÊNDIOS E A “TODA A HORA”
O distrito de Viseu foi o terceiro, a 
nível nacional, com o maior núme-
ro de ocorrências (1.044) em 2016, 
de acordo com os dados do Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas. No ano em que o distrito 
de Aveiro foi o mais afetado com 

41.620 hectares de área ardida, é 
de destacar que nestas contas está 
incluído o incêndio que começou 
em Arouca mas rapidamente se 
alastrou a S. Pedro do Sul. Foi, aliás, 
neste concelho que grande parte da 
mancha � orestal (59 por cento) ar-

deu, num incêndio que durou dias, 
obrigou à evacuação de povoações e 
chegou a ser combatido por mais de 
mil operacionais. 
Uma fase complicada para bom-
beiros e autoridades da proteção 
civil, já que nessa altura – agosto 

– vários fogos estavam ativos no 
distrito. Nos Coutos, em Viseu, e 
em Cinfães as chamas não davam 
tréguas, com os operacionais a 
queixarem-se do “vento e das igni-
ções à noite e ao mesmo tempo em 
vários locais”. 

FOGOS E ÁREA ARDIDA EM 2016* 

1. 044 
N.º DE OCORRÊNCIAS NO 

DISTRITO 
DE VISEU 

807 
Fogachos 

(área menor que um hectare)
  

237 
Incêndios � orestais

18.684 
hectares
Total de área ardida
 
1.922 em povoamento
7.420 em mato
9.342 em � oresta

* Nestes números não está contabilizado o incêndio � orestal de agosto em S. Pedro do Sul, uma vez que � cou estatisticamente incluído no grande incêndio Arouca/Janarde (distrito de Aveiro) 
onde o fogo teve início. Este incêndio destruiu, no total, 21.910 hectares.

PERÍMETRO FLORESTAL DE S. PEDRO DO SUL 

6.805 
hectares de área ardida

59,10% 
de mancha � orestal

*até 30 de outubro
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15DESTAQUE 

CINFÃES
S. Cristóvão 
de Nogueira 

779 
hectares

NELAS
Senhorim 

726 
hectares

VISEU
Couto de Baixo 

712 
hectares

CINFÃES
Oliveira do Douro

610 
hectares

CINFÃES
Fornelo

377 
hectares

CINFÃES
Ferreirós 

de Tendais

708 
hectares

CINFÃES
Nespereira 

694 
hectares

CINFÃES

 566 
hectares

CINFÃES
Santiago Piães

238 
hectares

O mê s de janeiro de 2017 classi� cou-se como normal em relaç ã o à  temperatura do ar e muito seco em relaç ã o à  quantidade de precipitaç ã o. Já fevereiro, 
foi normal em relação à quantidade de precipitação, mas quente em relação à temperatura do ar. O mesmo aconteceu em março, de acordo com o Insti-
tuto Português do Mar e da Atmosfera.

UM TRIMESTRE MODERADAMENTE SECO

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

11,4
 (graus celsius)

77,6 
milímetros

13,5 
(graus celsius)

181,8
milímetros

15,6
 (graus celsius)

93,7
milímetros

TEMPERATURA MÁXIMA  | PRECIPITAÇÃO

GRANDES INCÊNDIOS 
2016

COMPARAÇÃO PRIMEIRO TRIMESTRE 2016/2017

NÚMERO DE OCORRÊNCIAS ÁREA ARDIDA (HECTARES)

29

2016

398

2017

20

2016

1000

2017

RESENDE
S. Martinho 

de Mamouros 

619 
hectares

RESENDE
Cárquere

563
hectares

CASTRO DAIRE
Parada de Ester

117 
hectares

MANGUALDE 

119 
hectares

LAMEGO
Almacave

101
hectares

S. COMBA DÃO
S. João de Areias 

116 
hectares

S. PEDRO DO SUL

6.805 
hectares
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P.27  CULTURA

DOIS MESES 
PARA CONHECER
FOTÓGRAFOS
DO MUNDO

P.30  FUTSAL

VISEU 2001 
EM ENCONTRO
DECISIVO 
PARA A SUBIDA

P.10  CENTRO HISTÓRICO DE VISEU

 24 horas de estacionamento 
pago só durou um mês 

Bombeiros 

a� itos
P.12 INCÊNDIOS

5
MAI. 2017

António 
Figueiredo

Diretor

Nº 786
SEMANÁRIO 6ªF 
1€ (IVA INCLUÍDO)

• “Negócios” suspeitos entregues à justiça 
• Incêndios crescem 300 por cento
• Verão quente com mais fogos
• Meios de combate são os mesmos 
• Regressa a vigilância motorizada 

10 e 11 de maio

P.10  ACESSIBILIDADES P.8  VISEU

ALMEIDA 
HENRIQUES
INAUGURA
JARDIM DE RUAS

“Novo” IP3? Nem o 
governo sabe quando 
Estudo de impacte ambiental só em 2018

Ainda não começou a 
época “o� cial” de in-
cêndios � orestais e os 
bombeiros já não têm 
mãos a medir. Os espe-
cialistas apontam para 
um verão com mais fo-
gos, mas os meios de 
combate são os mes-
mos. “Negócios” sus-
peitos na corporação 
de Penedono entregues 
ao Ministério Público
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Dívida da autarquia mangualdense diminuiu
 

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

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24436

 
Dívida da autarquia mangualdense diminuiu
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
5 de Maio de 2017
 
38 Views
 
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 1 milhão e 922
mil euros e as contas foram aprovadas com um resultado líquido positivo de 1.352.188,22 euros. O
exercício de 2016 consolida, assim, uma trajetória de desagravamento da dívida e de equilíbrio
financeiro.
 
HOJE A AUTARQUIA DE MANGUALDE ENCONTRA-SE COM A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA
EQUILIBRADA  - JOÃO AZEVEDO
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, sublinhou a importância destes
resultados:  Continua-se a reduzir a dívida, não se aumentaram os impostos e estamos a levar a cabo
o maior investimento público de sempre no concelho! Fizemos nestes últimos anos um esforço notável
para reduzir dívida e desde 2009 reduzimos a dívida em cerca de 8 milhões de euros. Hoje a autarquia
de Mangualde encontra-se com a sua situação financeira equilibrada .
 
O edil mangualdense reforçou ainda que  no princípio das boas práticas da gestão, a autarquia
continuará a trabalhar para devolver aos mangualdenses mais e melhor qualidade de vida, sem
colocar em causa a sustentabilidade financeira do município .
 
As contas da gerência de 2016 foram aprovadas por maioria dos membros da Assembleia Municipal.
 
Por:Mun.Mangualde
 
5 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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Rostos de ´Gentes da Beira´ para ver em Mangualde
 

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

Meio: Mundo Português Online

URL:http://www.mundoportugues.org/article/view/64921

 
05/05/17
 
Fotografias que preservam o património humano das gentas de Portugal, em particilar, da região das
Beiras
 
Rostos que mostram uma vida de muito trabalho, das gentes beirãs. É o que retrata a exposição
fotográfica 'Gentes da Beira', de António Supico, organizada pela CIM Dão-Lafões e pela câmara
municipal de Mangualde.
 
Patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, entre 9 e 31 de maio, a exposição
reúne um conjunto de fotografias a preto e branco "que preservam o património humano e construído
das "gentes de Portugal", em particular das Beiras", sublinha uma nota divulgada pela autarquia.
 
"'Gentes da Beira' revela rostos marcados pelo tempo, alguns cheios de rugas, sulcos que a idade e o
rigor esculpiram e escavaram em homens e mulheres que foram contando, mesmo em silêncio,
histórias de vida e muito trabalho. Esta obra mais não faz que atrever-se a apresentar alguns esboços
da vida destas gentes, traços de algumas cenas e quadros do quotidiano", apresenta a autarquia.
 
António Nunes Supico, nasceu em 1954, no Fundão, onde passou a infância e iniciou os estudos. Mais
adiante, a ligação à música, ao ensino e às artes, fez despertar o gosto pela fotografia. Como
professor, procurou desde sempre, associar às atividades pedagógicas, os trabalhos ligados às artes e
ao reconhecimento e valorização da cultura da comunidade em que se insere. Nas últimas décadas,
tem recolhido um vasto património fotográfico, extensivo a todas as freguesias do concelho e
particularmente ao Fundão.
 
Os seus trabalhos foram apresentados em diversas exposições de fotografia, tanto individuais como
coletivas. Em 2012 expôs na galeria do Parlamento Europeu, em Bruxelas, este que é o seu mais
recente trabalho. Em 2013 expôs nas galerias da Moagem - Cidade do Engenho e das Artes no
Fundão, sua terra natal. Na mesma data e local apresentou o seu livro de fotografia 'Gentes da Beira',
que inclui o CD com a obra musical 'Suite Fotográfica' composta pelo maestro Luís Cipriano. A obra
musical do maestro é composta por dez andamentos inspirados em dez fotografias da exposição, que
ele próprio escolheu.
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MANGUALDEEspólio relacio-
nado com as duas Repúblicas
portuguesas encontra-se pa-
tente na Biblioteca Municipal
Dr. Alexandre Alves, em Man-
gualde. A exposição integra
uma homenagem ao primeiro
Presidente da República, Ma-
nuel de Arriaga, e ao capitão de
Abril major-general Augusto
José Monteiro Valente.

A iniciativa é da Câmara M
unicipal de Mangualde e conta
com a parceria do Agrupa-
mento de Escolas Prof. João
Carlos Alves, da Casa Arriaga
Tavares, do Museu da Presi-
dência, do fun do arquiteto Keil
do Amaral, do Museu Militar e
do Centro de Documentação
25 de Abril da Universidade de
Coimbra. |

Exposição mostra espólio
das duas Repúblicas
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Fotografias das “Gentes
da Beira” em exposição
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, acolhe de
9 a 31 de Maio a exposição fo-
tográfica 'Gentes da Beira', da
autoria de António Supico. A
mostra é organizada pela Co-
munidade Intermunicipal Vi-
seu Dão Lafões e pela Câmara
de Mangualde e revela um
conjunto de fotografias a
preto e branco que preser-
vam o património humano e
construído das “gentes de
Portugal”, em particular das
Beiras.

'Gentes da Beira' revela ros-
tos marcados pelo tempo, al-
guns cheios de rugas, sulcos
que a idade e o rigor esculpi-
ram e escavaram em homens
e mulheres que foram con-

tando, mesmo em silêncio,
histórias de vida e muito tra-
balho. |

Uma das fotos em exposição
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ENCONTRO A Associação de
Futebol de Viseu promoveu no
passado sábado em Man-
gualde mais um encontro de
traquinas e petizes em futebol,
iniciativa dedicada aos jovens
atletas da região que compe-
tem nos escalões de sub-6 e
sub-8. 

O evento decorreu no rel-
vado do Estádio Municipal de
Mangualde e contou com pre-
sença de 25 formações de di-
versos emblemas do distrito
de Viseu e que estiveram divi-
didas nos dois escalões de

competição. 
Estas equipas reuniram

cerca de duas centenas de
crianças, acompanhadas por
técnicos, dirigentes e familia-
res, que tiveram oportunidade
de evoluir durante várias horas
na prática da modalidade e
com bons momentos de fute-
bol num dia de convívio e par-
tilha de experiências entre to-
dos os envolvidos.

A iniciativa contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Mangualde e do Grupo Des-
portivo de Mangualde. |

Duas centenas de petizes e traquinas
no Estádio Municipal de Mangualde

D.R.

Participaram 25 equipas divididas pelos dois escalões
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HOJE

FEIRA DO LIVRO

São João da Pesqueira
9h00 

São João da Pesqueira re-
cebe, até domingo, uma
feira do livro que conta tam-
bém com inúmeras activi-
dades para os mais novos e
não só, a realizar no Cine-
teatro João Costa e no Jar-
dim da Devesa.

SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO

Mangualde
15h00 

Sessão de Esclarecimento
sobre o Plano Intermunici-
pal de Mobilidade e Trans-
portes Viseu Dão Lafões no
CIDEM – Centro de Inova-
ção e Dinamização Empre-
sarial de Mangualde. 

DIA DO BOMBEIRO

Armamar
20h30 

O município de Armamar
celebra o Dia Internacional
do Bombeiro com uma ca-
minhada urbana.

PRÓXIMOS DIAS

CONCENTRAÇÃO
DE VESPAS

Resende
Sábado, 8h00 

Resende recebe uma conce-
tração de Vespas. O ponto
de encontro é na pastelaria
Serbarra, junto ao tribunal.

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO 

Nelas
Sábado, 10h30 

A Fundação Lapa do Lobo
apresenta o livro ‘O Lobinho
da Lapa’. Segue-se uma ofi-
cina de música para crian-
ças dos 5 aos 12 anos e de-
pois a inauguração de uma
exposição relacionada com
o livro, na Galeria da Funda-
ção.

ENCONTRO DE 
MÚSICA DE CÂMARA

Carregal do Sal
Sábado, 21h30 

O Centro Cultural recebe o
VI Encontro de Música de
Câmara da Fundação Lapa
do Lobo.

MUNICÍPIO DEDICA
CONCERTO ÀS MÃES

Mangualde
Sábado, 21h30

A igreja do Complexo Par-
quial de Mangualde recebe
sábado, véspera do Dia da
Mãe, um concerto da Or-
questra POEMa, dedicado
às mães. A iniciativa é orga-
nizada pela Câmara de
Mangualde com o apoio do
Continente. 

FEIRA DE AVENTURA

Vouzela
Sábado, 10h30

Feira de Aventura, Monta-
nha e Ecoturismo promo-
vida pelo município de Vou-
zela decorre sábado e do-
mingo.

FESTIVAL DA 
PRIMAVERA

Mortágua
Sábado, 21h30 

O Festival da Primavera de
Mortágua continua a sua iti-
nerância pelas associações
locais e, este sábado, o Tea-
tro Experimental de Mortá-
gua vai apresentar uma
peça na sede da Associação
de Vale de Paredes. Do-
mingo, o Centro Cultural e
Recreativo da Marmeleira
recebe, pelas 15h00, o Ran-
cho Folclórico e Etnográfico
de Vale de Açores.

INAUGURAÇÃO 
DA ECOPISTA

S. Pedro do Sul
Domingo, 10h30 

Actividades desportivas
(9h00) antes da inaugura-
ção, seguindo-se uma cami-
nhada/passeio de bicicleta.
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MAnGuALDE
Divida da autarquia diminui
 A divida da Câmara Municipal de Mangualde diminuiu um 
milhão e 922 mil euros de acordo com as contas da gerência 
de 2016, aprovadas na última reunião da Assembleia Munici-
pal. As contas revelam ainda um resultado líquido positivo de 
1.352.188,22 euros. “O exercício de 2016 consolida, assim, uma 
trajetória de desagravamento da dívida e de equilíbrio financei-
ro”, adiantou o presidente da autarquia, João Azevedo no final da 
reunião. “Continua-se a reduzir a dívida, não se aumentaram os 
impostos e estamos a levar a cabo o maior investimento público 
de sempre no concelho. Fizemos nestes últimos anos um esforço 
notável para reduzir dívida e, desde 2009, reduzimos em cerca 
de oito milhões de euros. Hoje a autarquia de Mangualde en-
contra-se com a sua situação financeira equilibrada, acrescentou 
João Azevedo. As contas da gerência de 2016 foram aprovadas 
por maioria na Assembleia Municipal.
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3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho de Mangualde
 

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

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ff0fc37

 
Os cavalos voltam a ser protagonistas por um dia em Mangualde no 3º Encontro Equestre da
Freguesia de Espinho. O encontro tem lugar no dia 14 de maio, domingo, no recinto da Capela de
Póvoa de Espinho, e vai promover a arte equestre e o convívio entre os aficionados da modalidade. A
organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Espinho e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de
Espinho, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
A receção aos cavaleiros está marcada para as 9h00, seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre
pela Freguesia de Espinho. Às 14h30 realiza-se uma Gincana Equestre, no recinto da Capela de Póvoa
de Espinho e às 17h00 o Batismo Equestre, no mesmo recinto.
 
Programa:
 
09h00 | Receção aos cavaleiros (Capela Póvoa de Espinho)
 
10h00 | Passeio equestre pela Freguesia de Espinho
 
14h30 | Gincana equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho
 
17h00 | Batismo equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho (para toda a Comunidade)
 
18h00 | Porco no Espeto (convívio)
 
4 de Maio de 2017
 
Redacção
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Mangualde - 3º ENCONTRO EQUESTRE DA FREGUESIA DE ESPINHO
 

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

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b18ae996

 
14 DE MAIO, A PARTIR DAS 9H00
 
Os cavalos voltam a ser protagonistas por um dia em Mangualde no 3º Encontro Equestre da
Freguesia de Espinho. O encontro tem lugar no dia 14 de maio, domingo, no recinto da Capela de
Póvoa de Espinho, e vai promover a arte equestre e o convívio entre os aficionados da modalidade. A
organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Espinho e conta com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de
Espinho, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
A receção aos cavaleiros está marcada para as 9h00, seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre
pela Freguesia de Espinho. Às 14h30 realiza-se uma Gincana Equestre, no recinto da Capela de Póvoa
de Espinho e às 17h00 o Batismo Equestre, no mesmo recinto.
 
Programa:
 
09h00 | Receção aos cavaleiros (Capela Póvoa de Espinho)
 
10h00 | Passeio equestre pela Freguesia de Espinho
 
14h30 | Gincana equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho
 
17h00 | Batismo equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho (para toda a Comunidade)
 
18h00 | Porco no Espeto (convívio)
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde - Curso de Arranjos Florais
 

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

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1a43f94c

 
CHEGOU AO FIM O CURSO DE ARRANJOS FLORAIS
 
Chegou ao fim mais uma formação, desta feita sobre "arranjos florais e adornos para datas festivas e
execução de arranjos florais com flores e folhagens de corte". O curso, com duração de 100 horas, foi
promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu em parceria com o Município de
Mangualde e a União da Junta de Freguesia de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. No encerramento
marcou presença a Vereadora da Ação Social da autarquia, Maria José Coelho.
 
Maria José Coelho agradeceu a todas as presentes 'pelo empenho, dedicação, entusiasmo e boa
disposição demonstrada ao longo da formação'. Enaltecendo os trabalhos expostos, reforçou a
'importância deste tipo de ações, no sentido de potenciarem o regresso ao mercado de trabalho bem e
despoletarem o empreendedorismo feminismo'. As formandas tiveram a oportunidade de aprender as
várias técnicas para elaborar arranjos em diversos suportes adequando-os a cada ocasião sob
orientação da formadora Isabel Saúde Dionísio.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Mangualde - Exposição FOTOGRÁFICA "Gentes da Beira"
 

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

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a4788ecb

 
DE 9 A 31 DE MAIO. ENTRADA LIVRE Exposição FOTOGRÁFICA Gentes da Beira NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE MANGUALDE FOTOGRAFIAS A PRETO E BRANCO
 
DE 9 A 31 DE MAIO. ENTRADA LIVRE
 
Exposição FOTOGRÁFICA "Gentes da Beira"
 
NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE
 
FOTOGRAFIAS A PRETO E BRANCO PRESERVAM O PATRIMÓNIO HUMANO E CONSTRUÍDO DAS
"GENTES DE PORTUGAL", EM PARTICULAR DAS BEIRAS
 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe de 9 a 31 de maio a Exposição
Fotográfica "Gentes da Beira", de autoria de António Supico. A mostra é organizada pela CIM Dão-
Lafões e pela Câmara Municipal de Mangualde e revela um conjunto de fotografias a preto e branco
que preservam o património humano e construído das "gentes de Portugal", em particular das Beiras.
 
"Gentes da Beira" revela rostos marcados pelo tempo, alguns cheios de rugas, sulcos que a idade e o
rigor esculpiram e escavaram em homens e mulheres que foram contando, mesmo em silêncio,
histórias de vida e muito trabalho. Esta obra mais não faz que atrever-se a apresentar alguns esboços
da vida destas gentes, traços de algumas cenas e quadros do quotidiano.
 
António José Nunes Supico, nasceu em 1954, no Fundão, onde passou a infância e iniciou os estudos.
Desde criança, sempre o fascinou a observação das pequenas coisas e o enfoque crítico no mundo que
o rodeava. O prazer que sentia em olhar o que estava à sua volta, escolhendo o ângulo que mais o
agradava estavam-lhe o sangue. Mais adiante, a ligação à música, ao ensino e às artes, fez despertar
o gosto pela fotografia. Como professor, procurou desde sempre, associar às atividades pedagógicas,
os trabalhos ligados às artes e ao reconhecimento e valorização da cultura da comunidade em que se
insere. Dedicou algum do seu tempo livre ao teatro, à rádio, à música, ao vídeo e às artes manuais. O
interesse pelos costumes e tradições do povo da Beira Interior levam-no a eleger a fotografia como
primordial forma de transmissão plástica dos valores a que estreitamente se vincula. Nas últimas
décadas, tem recolhido um vasto património fotográfico, extensivo a todas as freguesias do concelho e
particularmente ao Fundão. Os seus trabalhos foram apresentados em diversas exposições de
fotografia (individuais e/ou coletivas) e desenvolveu atividades de formação na qualidade de formando
e também como formador, nesta área. Colaborou ainda, como sócio fundador, na criação da ESTE -
Estação Teatral, mantendo até à presente data, uma estreita ligação com esta companhia de teatro.
Num ato de partilha do gosto pelo saber popular e pela tradição musical etnográfica, fez nascer com
outros, a Ocaia - Associação de Artes e Saberes Tradicionais e o Homem do Saco - Associação de
Artes Tradicionais e faz parte dos grupos musicais "Anafaia" e "Antígona Ensemble", como
percussionista dos mesmos. Em 2012 expôs na galeria do Parlamento Europeu, em Bruxelas, o seu
mais recente trabalho - "Gentes da Beira". Em 2013 expõe nas galerias da Moagem - Cidade do
Engenho e das Artes no Fundão, sua terra natal. Na mesma data e local apresenta o seu livro de
fotografia "Gentes da Beira", que inclui o CD com a obra musical "Suite Fotográfica composta pelo
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Maestro Luís Cipriano. A obra musical do maestro é composta por dez andamentos inspirados em dez
fotografias da exposição, que ele próprio escolheu.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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MANGUALDE: DÍVIDA DO MUNICÍPIO DIMINUIU 
EM CERCA DE 8 MILHÕES DE EUROS DESDE 2009 

Em 2016, as contas de gerência da Câmara de Mangualde. 
apreciadas e votadas na última Assembleia Municipal, apresentam 
uma redução 1 milhão e 922 mil euros, e um resultado líquido 
positivo de 1.352.188,22 euros. O exercício, aprovado por maioria, 
consolida, assim, "uma trajetória de desagravamento da divida e de 
equilíbrio financeiro". 

"Continuamos a reduzir dívida, não se aumentaram os impostos e 
estamos a levar a cabo o maior investimento público de sempre no 
concelho", sublinha o presidente da Autarquia, João Azevedo, que 
releva também o esforço "notável" desenvolvido nestes últimos anos 
nesse sentido. "Desde 2009 reduzimos a dívida em cerca de 8 
milhões de euros. Hoje a autarquia de Mangualde encontra-se com a 
sua situação financeira equilibrada", conclui 

O edil mangualdense reforçou ainda que "no princípio das boas 
práticas da gestão, a autarquia continuará a trabalhar para devolver 
aos mangualdenses mais e melhor qualidade de vida, sem colocar em 
causa a sustentabilidade financeira do município". 

Página 208



A209

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 11,90 x 6,72 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 69476316 04-05-2017

PROVISEU DEBATE «ACESSIBILIDADES À REGIÃO DE VISEU» 
A Proviseu., enquanto enti-

dade vocacionada para a pro-
moção de Viseu e Região, vê 
com grande preocupação o 
enorme fluxo de trânsito e a 
frequência com que ocorrem 
acidentes graves no IP3, bem 
conto a inexistência de qualquer 
ligação ferroviária eficiente. 
"Condicionamentos que trazem 
um enorme sofrimento às 
populações e têm impedido um 
maior desenvolvimento da 
Região Centro que todos pre-
tendemos, seja cada vez menos 
interior". 

É sobre este tema que a 
Proviseu está a organizar o 
debate que irá decorrer a 20 de 
maio no Auditório da Escola 
Superior de Tecnologia de 
Viseu, a partir das 15 horas. 

Organizado em parceria com 

Estruturas, Território e 
Construção do IST, e Henrique 
Teles da lnfraestruturas de 
Portugal 

A mesa redonda prevista 
para a segunda parte, contará 
com a presença do deputado 
Helder 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). 

"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" é o objetivo do 
debate. 

a P.e e a Sedes. o debate terá mento e Gestão de Mobilidade 
conto oradores, Jorge Paulino Urbana do IST, Mário Lopes, 
Pereira, professor de Planea- professor de Engenharia de 
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Município dedica concerto às mães
Sábado, véspera do Dia da Mãe, pelas 21h30, a Igreja do
Complexo Paroquial de Mangualde acolhe um concerto
da Orquestra POEMa. A iniciativa é organizada pela 
Câmara de Mangualde, com o apoio do Continente. 
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Jornadas da Misericórdia
debatem o Portugal Interior
Mangualde No dia 19 deste mês, o auditório da Biblioteca Municipal 
de Mangualde recebe um vasto leque de oradores
As V Jornadas da Misericórdia
realizam-se no dia 19 deste
mês, na Biblioteca Municipal
de Mangualde e resultam de
uma parceria entre as Miseri-
córdias de Mangualde, Penalva
do Castelo, Fornos de Algodres,
Santar (Nelas) e Viseu.

O tema desta edição é 'Por-
tugal Interior – Uma geração
depois, sector social, factos, de-
safios e escolhas' e irá juntar
um vasto leque de oradores,
desde professores da Univer-
sidade de Aveiro, até aos pro-
vedores das Santas Casas da
Misericórdia intervenientes,
passando por uma represen-
tante da Segurança Social de
Viseu. 

Estarão também presentes a
secretária de Estado da Segu-
rança Social, Cláudia Joaquim,
o presidente da União das Mi-
sericórdias Portuguesas, Ma-
nuel de Lemos, o vice-presi-
dente, Carlos Andrade, o bispo
de Viseu, D. Ilídio Leandro, a
presidente da Comissão de
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro,
Ana Abrunhosa, e o deputado
da Assembleia da República e
antigo ministro da Solidarie-
dade e Segurança Social, Mota

Soares.
Entre os temas que estão em

debate destacam-se 'Os custos
da qualidade e da moderni-
dade', 'A antevisão do financia-
mento do modelo de apoio so-
cial do próximo quarto de sé-
culo', 'Empreendedorismo e
inovação social' e 'Modelos de

respostas sociais no epicentro
do envelhecimento'. A sessão
de abertura está marcada para
as 9h30, seguindo-se os vários
painéis de discussão até à
tarde. A partir das 17h00, estão
previstas visitas à igreja da Mi-
sericórdia, à ermida de Nossa
Senhora do Castelo e ao Cen-

tro Interpretativo do Vinho e
da Vinha de Mangualde, na
Adega Cooperativa de Man-
gualde. 

O programa inclui ainda um
jantar conferência, às 20h00,
no solar de Almeidinha, com
intervenções de Jorge Coelho
e Lobo Xavier. 

O provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Mangualde, te-
nente-coronel José Tomás,
afirmou que “a demografia, em
particular no interior de Por-
tugal, levará a mudanças subs-
tanciais nas nossas vidas”.
“Provavelmente, se nada for
feito, o interior de Portugal
continuará a esvaziar-se de
pessoas e o sector da econo-
mia social passará por um
enorme processo de transfor-
mação, que o adeque às ne-
cessidades de uma época ne-
cessariamente diferente das de
hoje”, defendeu. 

“Cientes das exigências que
o futuro nos reserva, preten-
demos que estas jornadas se-
jam consequentes, ajudando-
nos a perspectivar o futuro e a
fazer as escolhas que melhor
se adequem às necessidades
dos nossos territórios”, con-
cluiu. |

Envelhecimento e desertificação estarão em debate
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Seis condutores 
detidos com 
álcool em 
operação da PSP
Viseu| P20

Mangualde 
debate os 
problemas do 
interior do país
Jornadas| P7

ETAR de Valgode 
ajuda a despoluir 
o Rio Vouga
S. Pedro do Sul | P9

Viseu 2001 vence
e ainda sonha 
com a subida
Desporto | P13

PSP IDENTIFICA SUSPEITOS
DE TRÁFICO JUNTO A ESCOLAS
Operação mobilizou mais de uma dezena de agentes de autoridade e teve como objectivo combater o consumo 
de drogas junto aos estabelecimentos de ensino da cidade de Viseu Página 20

Município de Viseu vai ter incubadora 
de base científico-tecnológico
Empreendedorismo | P2

Associação de Lustosa inaugura lar 
e reforça resposta social Freguesia de Ribafeita | P5

Os estudantes percorreram as principais artérias da cidade distribuindo boa disposição e alegria Página 3

A irreverência
saiu à rua 
em Viseu 

ANDREA COUCEIRO

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 5240 3 DE MAIO DE 2017 QUARTA-FEIRA | 0,65 €

Hoje
com o

seu jornal
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HOJE

FEIRA ANUAL

Lamego
7h00 

Útimo dia da Feira de Santa
Cruz, com corridas (14h30 e
17h30) no picadeiro da Praça
Dr. Fernando Amaral.

SEMINÁRIO
EM NELAS

Edifício Multiusos
14h30 

O Edifício Multiusos de Ne-
las recebe o 4.º Seminário de
Empreendedorismo – De-
senvolvimento Sustentável 
e Coesão Territorial. O mi-
nistro do Planeamento e das
Infraestruturas, Pedro Mar-
ques, inaugura a Covercar
Portugal e visita a Purever
Tech.

AMANHÃ

FEIRA DO LIVRO

Sâo João da Pesqueira
9h00 

São João da Pesqueira re-
cebe, até domingo, uma
feira do livro que conta tam-
bém com inúmeras activi-
dades para os mais novos e
não só, a realizar no Cine-
teatro João Costa e no Jar-
dim da Devesa.

SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO

Mangualde
15h00 

Sessão de Esclarecimento
sobre o Plano Intermunici-
pal de Mobilidade e Trans-
portes Viseu Dão Lafões no
CIDEM – Centro de Inova-
ção e Dinamização Empre-
sarial de Mangualde. 

DIA DO BOMBEIRO

Armamar
20h30 

O município de Armamar
celebra o Dia Internacional
do Bombeiro com uma ca-
minhada urbana.

PRÓXIMOS DIAS

CONCENTRAÇÃO
DE VESPAS

Resende
Sábado, 8h00 

Resende recebe uma conce-
tração de Vespas. O ponto
de encontro é na pastelaria
Serbarra, junto ao tribunal.

FESTAS DE
SANTA CRUZ

Santa Comba Dão
Sábado 

A Festa centenária em honra
de Santa Cruz, padroeira da
freguesia do Vimieiro, rea-
liza-se sábado e domingo. 

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO 

Nelas
Sábado, 10h30 

A Fundação Lapa do Lobo
apresenta o livro ‘O Lobinho
da Lapa’. Segue-se uma ofi-
cina de música e depois a
inauguração de uma exposi-
ção relacionada com o livro.

ENCONTRO DE 
MÚSICA DE CÂMARA

Carregal do Sal
Sábado, 21h30 

O Centro Cultural recebe o
VI Encontro de Música de
Câmara da Fundação Lapa
do Lobo.

FEIRA DE AVENTURA

Vouzela
Sábado e domingo

Feira de Aventura, Monta-
nha e Ecoturismo promo-
vida pelo município de Vou-
zela.

INAUGURAÇÃO 
DA ECOPISTA

S. Pedro do Sul
Domingo, 10h30 

Actividades desportivas
(9h00) antes da inaugura-
ção, seguindo-se uma cami-
nhada/passeio de bicicleta.
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Jornadas da Misericórdia debatem o Portugal Interior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/18672

 
As V Jornadas da Misericórdia realizam-se no dia 19 deste mês, na Biblioteca Municipal de Mangualde
e resultam de uma parceria entre as Misericórdias de Mangualde, Penalva do Castelo, Fornos de
Algodres, Santar (Nelas) e Viseu.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Curso de arranjos florais em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2017

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/2336

 
Curso de arranjos florais em Mangualde
 
2017-05-03
 
Chegou ao fim mais uma formação, desta feita sobre "arranjos florais e adornos para datas festivas e
execução de arranjos florais com flores e folhagens de corte". O curso, com duração de 100 horas, foi
promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu em parceria com o Município de
Mangualde e a União da Junta de Freguesia de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. No encerramento
marcou presença a vereadora da Ação Social da autarquia, Maria José Coelho.
 
Maria José Coelho agradeceu a todas as presentes "pelo empenho, dedicação, entusiasmo e boa
disposição demonstrada ao longo da formação". Enaltecendo os trabalhos expostos, reforçou a
"importância deste tipo de ações, no sentido de potenciarem o regresso ao mercado de trabalho bem
e despoletarem o empreendedorismo feminismo". As formandas tiveram a oportunidade de aprender
as várias técnicas para elaborar arranjos em diversos suportes adequando-os a cada ocasião sob
orientação da formadora Isabel Saúde Dionísio.
 
2017-05-03

Página 215



A216

Curso sobre "arranjos florais e adornos chegou ao fim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24418

 
Curso sobre "arranjos florais e adornos chegou ao fim
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Maio de 2017
 
34 Views
 
Chegou ao fim mais uma formação, desta feita sobre "arranjos florais e adornos para datas festivas e
execução de arranjos florais com flores e folhagens de corte". O curso, com duração de 100 horas, foi
promovido pelo Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu em parceria com o Município de
Mangualde e a União da Junta de Freguesia de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. No encerramento
marcou presença a Vereadora da Ação Social da autarquia, Maria José Coelho.
 
Maria José Coelho agradeceu a todas as presentes 'pelo empenho, dedicação, entusiasmo e boa
disposição demonstrada ao longo da formação'. Enaltecendo os trabalhos expostos, reforçou a
'importância deste tipo de ações, no sentido de potenciarem o regresso ao mercado de trabalho bem e
despoletarem o empreendedorismo feminismo'. As formandas tiveram a oportunidade de aprender as
várias técnicas para elaborar arranjos em diversos suportes adequando-os a cada ocasião sob
orientação da formadora Isabel Saúde Dionísio.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE ApresentOU Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7190

 
ÉPOCA DE INCÊNDIOS COMEÇA A 15 DE MAIO E TERMINA A 15 DE OUTUBRO
 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu no passado 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
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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
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.
 
3 de Maio de 2017
 
Rosto
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mangualde debate "OS NOVOS DESAFIOS DA SEGURANÇA EUROPEIA"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-05-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=7184

 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, será palco de debate sobre "Os novos
desafios da Segurança Europeia". A conferência realiza-se no dia 11 de maio, pelas 21h30, e é
organizada pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
O momento contará com as intervenções de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde, de Francisco Seixas da Costa, Diplomata aposentado, sendo hoje docente universitário,
gestor de empresas e consultor e de José Luís da Costa Sousa, Oficial Superior do Exército e da PSP,
aposentado. A Mesa será moderada por José Augusto Amaral, Membro do Conselho Local de
Segurança.
 
3 de Maio de 2017
 
Rosto
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HOJE

VISITA A ETAR
EM CONSTRUÇÃO

S. Pedro do Sul
11h00 

O secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Martins, é
recebido no Salão Nobre do
Município de S. Pedro do
Sul, onde preside à cerimó-
nia de assinatura do auto de
consignação da obra da
ETAR intermunicipal de S.
Pedro do Sul e Vouzela. Se-
guem-se visitas às obras de
construção de várias ETAR.

AMANHÃ

FEIRA ANUAL

Lamego
7h00 

Útimo dia da Feira de Santa
Cruz, com corridas (14h30 e
17h30) no picadeiro da Praça
Dr. Fernando Amaral.

SEMINÁRIO
EM NELAS

Edifício Multiusos
14h30 

O Edifício Multiusos de Ne-
las recebe o 4.º Seminário de
Empreendedorismo – De-
senvolvimento Sustentável 
e Coesão Territorial.

PRÓXIMOS DIAS

FEIRA DO LIVRO

Sâo João da Pesqueira
Quinta-feira, 9h00 

A vila de São João da Pes-
queira recebe, até domingo,
uma feira do livro que conta
também com inúmeras acti-
vidades para os mais novos
e não só, a realizar no Cine-
teatro João Costa e no Jar-
dim da Devesa.

SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO

Mangualde
Quinta-feira, 15h00 

Sessão de Esclarecimento
sobre o Plano Intermunici-

pal de Mobilidade e Trans-
portes Viseu Dão Lafões no
CIDEM – Centro de Inova-
ção e Dinamização Empre-
sarial de Mangualde. 

DIA DO BOMBEIRO

Armamar
Quinta-feira, 20h30 

O município de Armamar
celebra o Dia Internacional
do Bombeiro com uma ca-
minhada urbana.

CONCENTRAÇÃO
DE VESPAS

Resende
Sábado, 8h00 

A vila de Resende recebe
uma concetração de Vespas.
O ponto de encontro é a
pastelaria Serbarra, à frente
do tribunal.

FESTAS DE
SANTA CRUZ

Santa Comba Dão
Sábado, 9h00 

A autarquia promove no Vi-
mieiro as Festas de Santa
Cruz.

ENCONTRO DE 
MÚSICA DE CÂMARA

Carregal do Sal
Sábado, 21h30 

OCentro Cultural recebe o
VI Encontro de Música de
Câmara da Fundação Lapa
do Lobo.

FAME

Vouzela
Fim-de-semana

Feira de Aventura, Monta-
nha e Ecoturismo promo-
vida pelo Município local.

INAUGURAÇÃO 
DA ECOPISTA

S. Pedro do Sul
Domingo, 10h30 

Actividades desportivas
(9h00) antes da inaugura-
ção, seguindo-se uma cami-
nhada/passeio de bicicleta.
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Grande Prémio do Dão não passa por Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/grande-premio-do-dao-nao-passa-por-mangualde/

 
Terceiro Grande Prémio do Dão em ciclismo percorre este ano apenas os concelhos de Nelas, Penalva
do Castelo e Viseu uma vez que o município de Mangualde optou por não alinhar. Após duas edições,
a autarquia mangualdense opta por não participar alegando uma questão de prioridades e uma
decisão política, como explica o presidente João Azevedo.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/05/ciclismo-mangualde-1.mp3
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde realça o salto qualitativo que o Grande Prémio do
Dão teve da primeira para a segunda edição, mas esse fator não pode ser único na decisão de
continuar a receber o evento desportivo. A prova está agendada para os dias 13 e 14 de maio.
 
Aceda a mais INFORMAÇÃO e CONTEÚDOS EXCLUSIVOS sobre a REGIÃO de VISEU, ASSINE o JORNAL
do CENTRO!
 
Inserido em 2, Maio - 2017
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'Filho da Treta' em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-05-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=24398

 
'Filho da Treta' em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
2 de Maio de 2017
 
34 Views
 
No próximo dia 19 de maio, os atores José Pedro Gomes e António Machado sobem ao palco em
Mangualde com a peça 'Filho da Treta'. A exibição tem lugar no Auditório do Complexo Paroquial de
Mangualde, às 21h30. Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se as tascas
gourmet, os refugiados, os paus de selfie, as novas famílias e outras pragas que assolam o mundo
moderno deste saudoso bairro em vias de extinção.
 
Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a vida é uma selfie. Toda a treta se dispersou e cresceu
nas redes sociais e os especialistas têm tido alguma dificuldade em encontrar a genuína conversa da
treta. Mas quem é vivo sempre falece, e também sempre aparece. Nada se perde, tudo se transforma
- o código genético da Treta renasce em 2016 com a assustadora e nada aguardada peça de teatro
FILHO DA TRETA. Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua luta contra o bom-senso, a solidariedade,
o trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez na companhia de Júnior (António
Machado) que anda de bicicleta desmontável. Zezé, ao nível da deslocação, continua a polir a ponta
do sapatinho de verniz com cuspe. Mas é um cuspe mais sábio.
 
Texto de Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins, com encenação de Sónia Aragão, música de
Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael e desenho de Luz Luís Duarte. Os figurinos ficam a cargo de
Fernanda Ramos e a produção da Força de Produção. Com José Pedro Gomes e António Machado.
 
Os bilhetes têm o preço de 10€ e podem ser adquiridos nos locais habituais: Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, Papelaria Adrião, Relógio Velho e Maria Antonieta.
 
Por:Mun.Mangualde
 
2 de Maio de 2017
 
Antonio Pacheco
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HOJE

FEIRA DE 
SANTA CRUZ

Lamego
9h30 

No âmbito da Feira de Santa
Cruz há passeios equestres
(9h30 e 10h30) nas ruas da
cidade de Lamego.

TEATRO NA CASA 
DA CULTURA

Santa Comba Dão
17h30 

Grupo de Teatro do Centro
Cultural, Recreativo e Des-
portivo do Rojão Grande
apresenta peça ‘Meu Marido
que Deus Haja’.

PRÓXIMOS DIAS

FEIRA ANUAL

Lamego
Quarta-feira, 7h00 

Útimo dia da Feira de Santa
Cruz, com corridas (14h30 e
17h30) no picadeiro da Praça
Dr. Fernando Amaral.

SEMINÁRIO
EM NELAS

Edifício Multiusos
Quarta-feira, 14h30 

O Edifício Multiusos de Ne-
las recebe o 4.º Seminário de
Empreendedorismo – De-

senvolvimento Sustentável 
e Coesão Territorial.

SESSÃO DE
ESCLARECIMENTO

Mangualde
Quinta-feira, 15h00 

Sessão de Esclarecimento
sobre o Plano Intermunici-
pal de Mobilidade e Trans-
portes Viseu Dão Lafões no
CIDEM – Centro de Inova-
ção e Dinamização Empre-
sarial de Mangualde. 

DIA DO BOMBEIRO

Armamar
Quinta-feira, 20h30 

O município de Armamar
celebra o Dia Internacional
do Bombeiro com uma ca-
minhada urbana.

FAME

Vouzela
Fim-de-semana

Feira de Aventura, Monta-
nha e Ecoturismo promo-
vida pelo Município local.

INAUGURAÇÃO 
DA ECOPISTA

S. Pedro do Sul
Domingo, 10h30 

Actividades desportivas
(9h00) antes da inaugura-
ção, seguindo-se uma cami-
nhada/passeio de bicicleta.
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Filho da Treta no auditório 
do complexo paroquial de Mangualde
DIA 19 No próximo dia 19, os
actores José Pedro Gomes e
António Machado sobem ao
palco em Mangualde com a
peça ‘Filho da Treta’. A exibição

tem lugar no Auditório do
Complexo Paroquial de Man-
gualde, às 21h30. Numa como-
vente irritação entre duas ge-
rações perdidas, discutem-se

as tascas gourmet, os refugia-
dos, os paus de selfie, as novas
famílias e outras pragas que
assolam o mundo moderno
deste saudoso bairro em vias

de extinção. Os bilhetes podem
ser adquiridos na Biblioteca
Municipal, na Papelaria Adrião,
no Relógio Velho e na Maria
Antonieta. |
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  Corte: 1 de 1ID: 69419612 01-05-2017

INICIO DAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DA 
CM 1450 ENTRE O ALTO 
DA CRUZ E O LIMITE DO 
CONCELHO 
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 satisfeita" João Azevedo afirma ainda 
que "continuaremos a trabalhar para recuperar o 
tempo perdido para melhorar a qualidade de vida dos 
mangualdenses". 
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MANGUALDE APRESENTOU DISPOSITIVO ESPECIAL 
DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 2017 
ÉPOCA DE INCÊNDIOS COMEÇA A 15 DE MAIO E 
TERMINA A 15 DE OUTUBRO 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde 
acolheu no passado 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 (El P). 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 1' 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 
IN FRAESTRUTURA 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 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. 
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"COMUNICAR COM ADOLESCENTES: MISSÃO POSSÍVEL!" 
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. 
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«FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA 
TERRA» VAI RECRIAR O MANGUALDE ANTIGO 
2' EDIÇÃO REPRESENTA OS ANOS 1940, 1950 E 

1960 
No fim de semana de 20 e 21 de maio, entre as 10h00 
e as 20h00, Mangualde recebe a 2a edição da «Feira das 
Tradições e dos Produtos da Terra». No centro da cidade 
vai ser recriado o Mangualde antigo dos anos de 1940, 
1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Mangualde com o apoio do Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, do CLDS 3G, da Cidade 
Excelência Associação — Turismo de Mangualde, da 
COAPE e da Queijaria Vale da Estrela. 
As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais 
e o teatro vão estar em destaque. Espetáculos de 
ranchos folclóricos e bandas filarmónicas vão ecoar  

no centro da cidade. O certame contará com vários 
momentos de animação e dará a conhecer produtos e 
ofícios da época: ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo 
à la minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista, 
vendedoras de praça, simulacros, bordados, sapateiros, 
lanifícios e muito mais. Na abertura do evento realizar-
se-á uma Conferência subordinada ao tema "Economia e 
Sociabilidade Rural na Beira na primeira metade do séc. 
XX". A sessão realiza-se no dia 20 de maio, às 11h00, 
no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde e será 
proferida pela Professora Doutora Maria Margarida 
Sobral da Silva Neto, especialista em História Moderna 
e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade e Vida 
Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de 
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< JSD 

SOCIAL DEMOCRATA 

JSD ~GUALDE - 
APOSTA NA MUDANÇA 
Paga com o dinheiro de todos nós, acaba a Câmara 
Municipal de Mangualde de publicar mais uma Revista 
de agitação e propaganda das suas actividades . São 
dez mil exemplares (para quê tantos...?) preenchidos 
com entrevista a entidades particulares, feitos de 
pequenos e inexpressivos eventos de fraca ou nula 
participação mas que aqui aparecem muito empolados, 
de festas , festinhas e festarolas. Mangualde é 
uma festa! Tal Revista tenta demonstrar um grande 
dinamismo autárquico mas mas que na prática não 
passa de uma pobre encenação, de "show-off" e de 
espectáculo. 
E para não variar lá vem a abrir a dívida, a famosa dívida 
que tem as costas largas e que só serve para justificar 
a inacção camarária ao longo destes oito anos. E mal 
feito fora que ela não tivesse baixado! Não havendo 
investimentos, não havendo obra que se visse durante 
estes oito anos (oito anos é muito tempo!) , tendo as 
nossas aldeias sido votadas ao abandono, não há 
dúvida que a dívida tinha forçosamente de baixar. Aqui, 
A JSD gostaria de perguntar aos mangualdenses que 
obra estruturante foi realizada durante estes oito anos?. 
Foi poupar, poupar, poupar e mais nada. Quanto a 
grandes obras, nicles, nadica de nada. Faz-nos lembrar 
o Tio Patinhas do Walt Disney. 
Mas de repente, e por acaso neste ano de eleições 
o dinheiro aparece como por milagre. É que são 
obras e mais obras, que a JSD não deixa de aplaudir, 
embora grande parte das verbas venham dos fundos 
comunitários. Contudo, algumas obras e de grande 
prioridade para Mangualde continuam adiadas. Onde 
está a ETAR da Lavandeira? Onde está a habitação 
social para realojar os moradores das Colónias? Onde 
está a Central de Camionagem? 
A JSD compreende e concorda com muitos 
mangualdenses quando dizem que havia de haver 
eleições todos os anos. É que estes oito anos foram 
preenchidos com afectos, beijos, abraços, almoços , 
merendas e jantaradas 
Por último, gostaria a JSD de saber porque é que 
a Revista teve de ser feita em Alfena. Será que em 
Mangualde ou na região não haveria ninguém à altura 
para a sua elaboração??? 

JSD MANGUALDE 
Luís Amaral 
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MANGUALDE ASSINALA DIA INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS 
A Câmara Municipal de Mangualde juntou-se à Baixa, e na Orca dos Padrões, na mesma freguesia. 
comemoração do Dia Internacional dos Monumentos Estes dois monumentos megalíticos destacam-se pela 
e Sítios (DIMS) 2017 e assinalou a efeméride com a sua importância no contexto do património arqueológico 
colocação de painéis interpretativos no Dólmen de Cunha 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 unia malha de 
construções megalíticas no concelho que sobreviveram o 
passar de milénios. 
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CORREIO DO LEITOR 

A governação desta Câmara Municipal é um desgoverno, faz ajustes diretos sem pedir orçamentos 

às empresas de Mangualde e fala quem sabe. 
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MANGUALDE DEBATE 
"OS NOVOS DESAFIOS 
DA SEGURANÇA 
EUROPEIA" 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, será palco de debate sobre "Os novos 
desafios da Segurança Europeia". A conferência realiza- 

se no dia 11 de maio, pelas 21 h30, e é organizada pela 
Câmara Municipal de Mangualde. 
O momento contará com as intervenções de João 
Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, de Francisco Seixas da Costa, Diplomata 
aposentado, sendo hoje docente universitário, gestor de 
empresas e consultor e de José Luís da Costa Sousa, 
Oficial Superior do Exército e da PSP, aposentado. 
A Mesa será moderada por José Augusto Amaral, 
Membro do Conselho Local de Segurança. 
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Feira das tradições em Mangualde a 20 e 21 de maio no centro da cidade
 
2017-04-29
 
No fim de semana de 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, Mangualde recebe a 2ª edição da
Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . No centro da cidade vai ser recriado o Mangualde antigo
dos anos de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com
o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do CLDS 3G, da Cidade Excelência Associação -
Turismo de Mangualde, da COAPE e da Queijaria Vale da Estrela.
 
As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro vão estar em destaque.
Espetáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas vão ecoar no centro da cidade. O certame
contará com vários momentos de animação e dará a conhecer produtos e ofícios da época:
ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simulacros, bordados, sapateiros, lanifícios e muito mais. Na abertura do evento
realizar-se-á uma Conferência subordinada ao tema "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na
primeira metade do séc. XX". A sessão realiza-se no dia 20 de maio, às 11h00, no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde e será proferida pela Professora Doutora Maria Margarida Sobral da
Silva Neto, especialista em História Moderna e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade e Vida
Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
 
BORREGO E CABRITO SERÃO DESTAQUE GASTRONÓMICO
 
No dia 20 de maio, a partir das 20h00, o Mercado Municipal de Mangualde acolhe o  II Festival do
Borrego , organizado pela COAPE. As entradas são limitadas e têm um custo de 20 EUR/pessoa. Com
este evento pretende-se valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar o borrego
confecionado de maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra.
 
Durante todo o fim de semana realiza-se ainda o  Fim de semana gastronómico do cabrito  nos
restaurantes aderentes: Restaurante "A Tasquinha", Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos",
Restaurante "Gestur", Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.ª do Castelo, Restaurante "O Valério", Hotel Rural
Mira Serra, Restaurante "Cantinho dos Petiscos" e Restaurante "Cascata de Pedra".
 
RESTAURANTES ADERENTES
 
FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO DO CABRITO
 
Restaurante "A Tasquinha"
 
Endereço: Rua de São Teotónio, nº 25, 3530 - 098 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 618 136 / 919 803 915
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Coordenadas GPS: 40°36'29.03"N 7°44'19.92"W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Ensopado de Cabrito
 
Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos"
 
Endereço: Rua 25 de Abril, nº 91, 3530 - 140 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 612 950
 
Fax: 232 612 980
 
Coordenadas GPS: 40º36`14.93``N 7º45`31.16``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Estufado
 
Restaurante "Gestur"
 
Endereço: Quinta da Tapada, Rua da Moura, nº 10 - Cubos, 3530 - 166 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 622 325 / 964 076 557
 
Coordenadas GPS: 40º35`27.40``N 7º45`49,45``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado em Assadeira de Barro Preto À Pastor da Serra
da Estrela
 
Hotel Cruz da Mata
 
Endereço: Lugar de Cruz da Mata, 3530 - 114 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 619 560
 
Fax: 232 612 722
 
Coordenadas GPS: 40º36`18.35``N 7º46`31.51``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito na Grelha
 
Hotel Sr.ª do Castelo
 
Endereço: Monte Senhora do Castelo, apartado 4, 3534 - 909 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 619 950
 
Fax: 232 623 877
 
Coordenadas GPS: 40º36`41.45``N 7º44`39.00``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado
 
Restaurante "O Valério"
 
Endereço: Av. Combatentes da Grande Guerra, 3530 - 278 Mangualde
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Telefone/Telemóvel: 232 611 955 / 966 073 790
 
Fax: 232 611 955
 
Coordenadas GPS: 40º36`26.22``N 7º45`45.81``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado
 
Hotel Rural Mira Serra
 
Endereço: Casal S. Sebastião, Abrunhosa-a-Velha, 3530 - 010 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 650 010
 
Fax: 232 650 019
 
Coordenadas GPS: 40º34`48.90``N 7º38`37.71``O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito à Mira Serra
 
Restaurante "Cantinho dos Petiscos"
 
Endereço: Avenida da Liberdade, nº 18, 3530 - 113 Mangualde
 
Telefone: 232 282 051
 
Coordenadas GPS: 40°36'18.28"N 7°45'47.17"W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Feijoada de Cabrito
 
Restaurante "Cascata de Pedra"
 
Endereço: Rua Fernão de Magalhães, nº 14, 3530 - 260 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 621 311 / 962 950 181 / 925 595 883
 
Fax: 232 621 311
 
Coordenadas GPS: 40°36'57.38"N 7°45'36.27"W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito à Pastor / Cabrito Grelhado
 
2017-04-29
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Mangualde apresentou dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais 2017
 
ÉPOCA DE INCÊNDIOS COMEÇA A 15 DE MAIO E TERMINA A 15 DE OUTUBRO
 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde acolheu hoje, 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.
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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
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.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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A decorrer de 28 de Abril a 1 de Maio, a FIT foi inaugurada pelo presidente da República, Marcelo
Ribeiro de Sousa que teve como anfitrião o autarca local, Álvaro Amaro.
 
Esta feira visa, entre outros objectivos, potenciar a ligação social, comercial e estratégica entre
Portugal e a Espanha.
 
Segundo a Organização, a FIT.
 
"Como plataforma transfronteiriça no panorama nacional e ibérico dos eventos ligados ao Turismo, a
FIT é uma oportunidade singular de divulgação, promoção, captação e desenvolvimento de fluxos
turísticos e de valorização dos recursos endógenos desta vasta e riquíssima região transfronteiriça,
sendo os seus principais objetivos fomentar o intercâmbio transfronteiriço, estimular o relacionamento
comercial e o progresso dos vários setores e segmentos da nossa economia e, consequentemente, o
desenvolvimento das regiões.
 
Empresários e investidores encontram na FIT um momento privilegiado para contactos, troca de
informações e desenvolvimento de parcerias. Operadores e agentes do setor do Turismo de Portugal e
de Espanha terão na FIT 2017, uma vez mais, a oportunidade de apresentar e promover os seus
produtos, serviços e recursos. Para além da sua vertente profissional e de negócios, a FIT é também
destinada ao público em geral, apresentando um programa de animação diverso, dos espetáculos
musicais às atividades desportivas e de lazer.
 
Com o Brasil como país convidado e Castilla y León como região convidada de Espanha em 2016,
dezenas de milhares de visitantes fizeram da terceira edição da FIT um enorme sucesso. O certame
contou com mais de cem expositores de diversas regiões de Portugal e Espanha e dos mais variados
campos de atuação do setor turístico, entre públicos e privados. Desde operadores hoteleiros a
Comunidades Intermunicipais, Comissões Vitivinícolas, Regiões de Turismo, empresas de Turismo
Ativo, passando por Agências de Viagens, Câmaras Municipais e Associações, todos encontraram neste
evento uma plataforma de excelência para a promoção dos seus produtos e serviços."
 
Já o porta-voz espanhol afirmou.
 
"Los gobiernos de España y Portugal lanzarán una estrategia de promoción conjunta en el exterior con
el fin de captar turistas extranjeros que quieran conocer la Península Ibérica, según se anunció hoy en
la inauguración de la Feria Ibérica de Turismo (FIT).
 
El anuncio fue hecho por la secretaria de Estado de Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, que
avanzó que se trata de una estrategia que pretende crear "un mercado ibérico" para promocionarlo en
China, la India y Estados Unidos.
 
Según añadió en declaraciones a EFE, esta estrategia se definirá en la próxima Cumbre Ibérica que se
celebrará el 29 y 30 de mayo y que comenzará en territorio español y concluirá en Portugal.
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En este sentido, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que inauguró hoy la FIT en la
ciudad lusa de Guarda (en la frontera con Salamanca), explicó a EFE que este evento turístico es "la
preparación" de lo que será la Cumbre Ibérica, que reúne cada año a los jefes de Gobierno y ministros
de ambos países.
 
"Las relaciones entre los dos países -España y Portugal- son mejores que nunca", aseguró Rebelo de
Sousa.
 
En esta cuarta edición de la FIT, que se extenderá hasta el 1 de mayo, la región invitada española es
Extremadura.
 
La consejera de Medio Ambiente y Rural de Extremadura, Begoña García, dijo durante su intervención
en el acto inaugural que "desde el sur de Europa podemos ofrecer alimentos sanos, patrimonio
singular y una naturaleza para ser disfrutada".
 
La Junta de Extremadura participa con un amplio expositor donde uno de sus atractivos es el jamón
ibérico de los cerdos que engordan a base de bellota en sus dehesas.
 
Extremadura y el ente "Turismo do Centro" de Portugal han lanzado este año un mapa turístico
conjunto para promocionar sendos territorios al unísono.
 
El presidente de esta entidad gubernamental portuguesa, Pedro Machado, aseguró a EFE que "la
promoción conjunta entre los dos países siempre será una apuesta ganadora" y apuntó a las grandes
afinidades "culturales, gastronómicas y lingüísticas" como ejes para trabajar conjuntamente en el
sector del turismo.
 
El presidente de Portugal se sintió seducido de forma especial por los caldos y el jamón ibérico de
bellota de España.
 
Estuvo en el expositor de Guijuelo (Salamanca), ciudad referente del jamón ibérico, donde, de la
mano de su alcalde, Julián Ramos, degustó esta chacina a la vez que ironizó con que "este jamón
reduce el colesterol".
 
El diputado de Turismo de Salamanca, Javier Hidalgo, y la vicepresidenta de la Diputación salmantina,
Chabela de la Torre, brindaron con el presidente portugués con vino de la Denominación de Origen de
Sierra de Salamanca.
 
Rebelo de Sousa también se interesó por la promoción conjunta que cada año realizan la ciudad
portuguesa de Almeida y la salmantina de Ciudad Rodrigo.
 
Ambos municipios aprovechan su pasado bélico, como la Guerra de la Independencia, para
protagonizar recreaciones históricas que cada año atraen a miles de turistas.
 
Los recursos turísticos de los pueblos que forman parte de la frontera hispanolusa, de norte a sur, son
algunos de los protagonistas de los 120 expositores que alberga esta feria.
 
Es el caso del Valle del Côa (Portugal) y de la Estación Rupestre de Siega Verde (Salamanca), donde
se ubican más de un millar de grabados paleolíticos que están catalogados como Patrimonio de la
Humanidad y que han acudido a la FIT para promocionarse conjuntamente.
 
Los pueblos de la Sierra de Estrela, parque natural luso próximo a Salamanca, también se
promocionan estos días para dar a conocer un sinfín de rutas turísticas que posibilitan el turismo
familiar.
 
Otro de los atractivos singulares que se puede conocer en esta feria son los destinos basados en las
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juderías portuguesas, como la ciudad de Belmonte, donde está la mayor colonia judía de Portugal.
 
En esta edición, el país invitado es la excolonia portuguesa de Cabo Verde, que quiere colocarse entre
los 30 países del mundo que mayor número de turistas reciben al año.
 
El ministro de Economía de este país, José da Silva Gonçalves, avanzó que han diseñado un plan para
que hasta 2021 reciban de forma anual un millón de turistas.
 
Da Silva también pidió apoyo a España y Portugal para integrarse en el Ejecutivo de la Organización
Mundial del Turismo."
 
Uma Feira a visitar e a olhar com a merecida atenção, tal é a imensa oferta e oportunidades que
apresenta.
 
Estivemos mais centrados nos Pavilhões da CIM Douro Sul, com o seu presidente, Francisco Lopes e o
presidente do Município de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, no Pavilhão Medieval de Penedono,
com o seu autarca Carlos Esteves e no Pavilhão de Mangualde, com o seu edil João Azevedo.
 
(fotos PN/Rua Direita)
 
Rua Direita
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MANGUALDE APROVA CONTAS DE 2016 COM RESULTADO POSITIVO
 
DÍVIDA DA AUTARQUIA DIMINUIU CERCA DE 8 MILHÕES DE EUROS DESDE 2009
 
RESULTADO LÍQUIDO POSITIVO DE 1.352.188,22 EUROS
 
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 1 milhão e 922
mil euros e as contas foram aprovadas com um resultado líquido positivo de 1.352.188,22 euros. O
exercício de 2016 consolida, assim, uma trajetória de desagravamento da dívida e de equilíbrio
financeiro.
 
(.) FIZEMOS NESTES ÚLTIMOS ANOS UM ESFORÇO NOTÁVEL PARA REDUZIR DÍVIDA (.) HOJE A
AUTARQUIA DE MANGUALDE ENCONTRA-SE COM A SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA
 
JOÃO AZEVEDO
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, sublinhou a importância destes
resultados:  Continua-se a reduzir a dívida, não se aumentaram os impostos e estamos a levar a cabo
o maior investimento público de sempre no concelho! Fizemos nestes últimos anos um esforço notável
para reduzir dívida e desde 2009 reduzimos a dívida em cerca de 8 milhões de euros. Hoje a autarquia
de Mangualde encontra-se com a sua situação financeira equilibrada .
 
O edil mangualdense reforçou ainda que  no princípio das boas práticas da gestão, a autarquia
continuará a trabalhar para devolver aos mangualdenses mais e melhor qualidade de vida, sem
colocar em causa a sustentabilidade financeira do município .
 
As contas da gerência de 2016 foram aprovadas por maioria dos membros da Assembleia Municipal.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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20 e 21 de maio, Centro da Cidade
 
FEIRA DAS TRADIÇÕES E DOS PRODUTOS DA TERRA  vai recriar o MANGUALDE ANTIGO
 
2ª EDIÇÃO REPRESENTA OS ANOS 1940, 1950 E 1960
 
No fim de semana de 20 e 21 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, Mangualde recebe a 2ª edição da
Feira das Tradições e dos Produtos da Terra . No centro da cidade vai ser recriado o Mangualde antigo
dos anos de 1940, 1950 e 1960, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde com
o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde, do CLDS 3G, da Cidade Excelência Associação -
Turismo de Mangualde, da COAPE e da Queijaria Vale da Estrela.
 
As tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais e o teatro vão estar em destaque.
Espetáculos de ranchos folclóricos e bandas filarmónicas vão ecoar no centro da cidade. O certame
contará com vários momentos de animação e dará a conhecer produtos e ofícios da época:
ourivesaria, vendas, retrosaria, fotógrafo à la minute, doçaria, medicina popular, alfarrabista,
vendedoras de praça, simulacros, bordados, sapateiros, lanifícios e muito mais. Na abertura do evento
realizar-se-á uma Conferência subordinada ao tema "Economia e Sociabilidade Rural na Beira na
primeira metade do séc. XX". A sessão realiza-se no dia 20 de maio, às 11h00, no Auditório da
Câmara Municipal de Mangualde e será proferida pela Professora Doutora Maria Margarida Sobral da
Silva Neto, especialista em História Moderna e Contemporânea, Regime Senhorial, Sociedade e Vida
Agrária, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
 
BORREGO E CABRITO SERÃO DESTAQUE GASTRONÓMICO
 
No dia 20 de maio, a partir das 20h00, o Mercado Municipal de Mangualde acolhe o  II Festival do
Borrego , organizado pela COAPE. As entradas são limitadas e têm um custo de 20 EUR/pessoa. Com
este evento pretende-se valorizar a fileira e promover a pastorícia, bem como degustar o borrego
confecionado de maneiras diferentes, o queijo DOP e outros produtos da terra.
 
Durante todo o fim de semana realiza-se ainda o  Fim de semana gastronómico do cabrito  nos
restaurantes aderentes: Restaurante "A Tasquinha", Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos",
Restaurante "Gestur", Hotel Cruz da Mata, Hotel Sr.ª do Castelo, Restaurante "O Valério", Hotel Rural
Mira Serra, Restaurante "Cantinho dos Petiscos" e Restaurante "Cascata de Pedra".
 
RESTAURANTES ADERENTES
 
FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO DO CABRITO
 
Restaurante "A Tasquinha"
 
Endereço: Rua de São Teotónio, nº 25, 3530 - 098 Mangualde
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Telefone/Telemóvel: 232 618 136 / 919 803 915
 
Coordenadas GPS: 40°36'29.03?N 7°44'19.92?W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Ensopado de Cabrito
 
Restaurante Churrasqueira Pizzaria "Os Galitos"
 
Endereço: Rua 25 de Abril, nº 91, 3530 - 140 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 612 950
 
Fax: 232 612 980
 
Coordenadas GPS: 40º36`14.93"N 7º45`31.16"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Estufado
 
Restaurante "Gestur"
 
Endereço: Quinta da Tapada, Rua da Moura, nº 10 - Cubos, 3530 - 166 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 622 325 / 964 076 557
 
Coordenadas GPS: 40º35`27.40"N 7º45`49,45"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado em Assadeira de Barro Preto À Pastor da Serra
da Estrela
 
Hotel Cruz da Mata
 
Endereço: Lugar de Cruz da Mata, 3530 - 114 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 619 560
 
Fax: 232 612 722
 
Coordenadas GPS: 40º36`18.35"N 7º46`31.51"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito na Grelha
 
Hotel Sr.ª do Castelo
 
Endereço: Monte Senhora do Castelo, apartado 4, 3534 - 909 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 619 950
 
Fax: 232 623 877
 
Coordenadas GPS: 40º36`41.45"N 7º44`39.00"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado
 
Restaurante "O Valério"
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Endereço: Av. Combatentes da Grande Guerra, 3530 - 278 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 611 955 / 966 073 790
 
Fax: 232 611 955
 
Coordenadas GPS: 40º36`26.22"N 7º45`45.81"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito Assado
 
Hotel Rural Mira Serra
 
Endereço: Casal S. Sebastião, Abrunhosa-a-Velha, 3530 - 010 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 650 010
 
Fax: 232 650 019
 
Coordenadas GPS: 40º34`48.90"N 7º38`37.71"O
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito à Mira Serra
 
Restaurante "Cantinho dos Petiscos"
 
Endereço: Avenida da Liberdade, nº 18, 3530 - 113 Mangualde
 
Telefone: 232 282 051
 
Coordenadas GPS: 40°36'18.28?N 7°45'47.17?W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Feijoada de Cabrito
 
Restaurante "Cascata de Pedra"
 
Endereço: Rua Fernão de Magalhães, nº 14, 3530 - 260 Mangualde
 
Telefone/Telemóvel: 232 621 311 / 962 950 181 / 925 595 883
 
Fax: 232 621 311
 
Coordenadas GPS: 40°36'57.38?N 7°45'36.27?W
 
Especialidade do Cabrito a apresentar: Cabrito à Pastor / Cabrito Grelhado
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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HOJE

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. Amanhã,
realizam-se workshops de
artes plásticas, dança con-
temporânea e expressão
dramática e à noite é apre-
sentado o projecto Incluarte
e actuam os Irmãos do
Blues. 

JANTAR 
OITOCENTISTA

S. Pedro do Sul
19h00 

O Palácio de Reriz, em São
Pedro do Sul, recebe um jan-
tar oitocentista que decorre
às 20h00. Às 19h00 será
feita a recepção à rainha D.
Amélia. O jantar tem um
custo de 22,5 euros e todos
os participantes são convi-
dados a vestir-se à época.
Inscrições em www.experi-
menta-saopedrosul.com.

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. 

AMANHÃ

MOSTRA DE 
BROINHAS DE
SANTA COLUMBA

Santa Comba Dão
10h30 

O largo do município de
Santa Comba Dão recebe a
4.ª Mostra de Broinhas de
Santa Columba, amanhã e
domingo. A abertura é às
10h30 mas a inauguração
oficial é às 15h00 de ama-
nhã. Nos dois dias há broi-
nhas e outros produtos para
provar e comprar e anima-
ção variada. 

“ATÉ DANÇAS” NO
PARQUE URBANO

Tondela
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.

TEATRO DE REVISTA

Oliveira de Frades
21h30 

A Universidade Sénior de S.
Pedro do Sul leva ao palco
do Cineteatro Dr. Morgado,
em Oliveira de Frades, o tea-
tro de revista 'Até lhe salta a
tampa'. O espectáculo revi-
sita o humor e a arte de ser
português e conta com a par-
ticipação especial de Lauren
Pinto e Rancho Folclórico de
S. João da Serra (Oliveira de
Frades). O bilhete tem um
custo de 2 euros. Página 245
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Dívida da autarquia 
diminuiu 8 milhões 
de euros desde 2009
Mangualde Contas de 2016 foram aprovadas com um resultado líquido positivo
de mais de um milhão de euros
Na última Assembleia Muni-
cipal de Mangualde, de Abril,
foram apreciadas e votadas as
contas da gerência de 2016 da
Câmara Municipal de Man-
gualde. A dívida da autarquia
diminuiu um milhão e 922 mil
euros e as contas foram apro-
vadas com um resultado lí-
quido positivo de mais de um
milhão de euros. O exercício
de 2016 consolida, assim, uma
trajectória de desagrava-
mento da dívida e de equilí-
brio financeiro. 

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
João Azevedo, sublinhou a
importância destes resulta-
dos. “Continua-se a reduzir a
dívida, não se aumentaram os
impostos e estamos a levar a
cabo o maior investimento
público de sempre no conce-
lho. Fizemos nestes últimos
anos um esforço notável para
reduzir dívida e desde 2009
reduzimos a dívida em cerca
de 8 milhões de euros. Hoje a
autarquia de Mangualde en-

contra-se com a sua situação
financeira equilibrada”.

O edil mangualdense refor-
çou ainda que “no princípio
das boas práticas da gestão, a
autarquia continuará a traba-
lhar para devolver aos man-
gualdenses mais e melhor

qualidade de vida, sem colo-
car em causa a sustentabili-
dade financeira do municí-
pio”.

As contas da gerência de
2016 foram aprovadas por
maioria dos membros da As-
sembleia Municipal. |

Autarquia de Mangualde está satisfeita com resultados alcançados

Dívida da 
autarquia
diminuiu um 
milhão  e 922 mil 
euros em 2016
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Guarda inaugura FIT e Santa
Comba Dão promove broinhas
Suplemento 

Câmara de Mangualde diminui
dívida em oito milhões Desde 2009| P9

JOVEM DE 28
ANOS AGRIDE 
MULHER 
COM NAVALHA

Autarquia 
e empresários são
bons pagadores
Compromisso | P6

PJ apanha suspeitos
por tentativa
de homicídio
Guarda | P10

PSP de Viseu deteve indivíduo em flagrante
por violência doméstica Página 5

Festival “Street Art” realiza-se de 18 a 21 de Maio em Viseu  Página 5

Tons de Primaveral
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  CICLISMO

Texto Irene Ferreira

MANGUALDE ABANDONA GRANDE 
PRÉMIO DO DÃO
TERCEIRO GRANDE PRÉMIO 
DO DÃO EM CICLISMO 
PERCORRE ESTE ANO 
APENAS OS CONCELHOS 
DE NELAS, PENALVA DO 
CASTELO E VISEU UMA VEZ 
QUE MANGUALDE OPTOU 
POR NÃO ALINHAR. A 
PROVA ESTÁ AGENDADA 
PARA OS DIAS 13 E 14 DE 
MAIO

Após duas edições, a autarquia 
de Mangualde opta por não 
participar na terceira edição 

do  Grande Prémio do Dão alegan-
do uma questão de prioridades e uma 
decisão política. Segundo o presidente 
da Câmara João Azevedo existem al-
gumas restrições. “Estamos num ano 
de grande investimento público e es-
tamos a sair de um processo de gran-
de esforço � nanceiro. Por isso temos 
de fazer opções e tomar decisões”, ex-
plica o autarca mangualdense.
João Azevedo considera que o muni-
cípio não pode colocar em causa uma 
série de projetos co� nanciados. “Não 
podemos pôr em causa a execução co-
munitária e de um orçamento � nan-
ceiro muito forte”, justi� ca.
O presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde realça o salto quali-
tativo que o Grande Prémio do Dão 
teve da primeira para a segunda edi-
ção, mas esse fator não pode ser úni-
co na decisão de continuar a receber 

o evento desportivo. “Nós gostáva-
mos muito de estar nessa prova e ape-
sar de considerarem que o valor a pa-
gar não é muito signi� cativo, para nós 
tem muito signi� cado”, conclui João 
Azevedo.

Viseu paga mais
Os custos do Grande Prémio do Dão 
rondam os 30 mil euros. O valor é di-
vidido pelos municípios aderentes, 
sendo que 50 por cento é suportado 
por Viseu e o restante repartido por 
Penalva do Castelo, Nelas e Man-
gualde com cinco mil euros cada.
Este ano, o valor que caberia a Man-
gualde é suportado pela organização.

Taça de Portugal
O Grande Prémio do Dão que vai 
estar na estrada nos dias 13 e 14 de 
maio conta com a participação de 
todas as formações pro� ssionais de 
ciclismo e todas as equipas de clu-
bes portugueses. Trata-se da tercei-
ra e última prova que pontua para a 
Taça de Portugal em Elites e sub 23.
Para trás � caram as etapas da Mea-
lhada e Mortágua.
Com a ausência de Mangualde, o 
evento é composto por duas etapas: 
no primeiro dia (13) o contra-reló-
gio de Nelas e no segundo dia (14), a 
prova parte de Penalva do Castelo e 
termina na cidade de Viseu.

Grande prémio do Dão volta à estrada nos dias 13 e 14 de maio

Página 248



A249

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 23,49 x 29,51 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 69369105 28-04-2017
  ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO

OS INDEPENDENTES E OS REGRESSOS 
NAS AUTÁRQUICAS
NO SÁTÃO, NÃO HÁ UMA, MAS DUAS LISTAS DE 
INDEPENDENTES QUE SE PODEM CANDIDATAR 
À AUTARQUIA LOCAL. EM PENALVA ESTÁ 
ANUNCIADO O REGRESSO DE UMA DAS 
FIGURAS DO CONCELHO. O EX-AUTARCA QUE 
ATÉ JÁ FOI ELEITO PELO PPM

SÁTÃO
DUAS LISTAS DE INDEPENDENTES
CONCORREM À CÂMARA
Acácio Pinto, militante socialista, antigo deputado 
e ex-governador Civil, não vai entregar o cartão de 
militante do PS apesar de ser o líder de uma lista de 
independentes que vai concorrer à Câmara de Sátão, 
nas próximas eleições autárquicas.  Embora Acácio 
Pinto recuse falar de uma candidatura, que há muito 
está no terreno, mas que ainda não assumiu o� cial-
mente, dirigentes socialistas dizem que ele estará na 
situação de Manuel Bizarro. Recordam que o presi-
dente da Federação Distrital do PS do Porto “tam-
bém não vai devolver o cartão de militante” embora 
vá fazer parte da lista independente liderada pelo 
atual presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. 
Os apoiantes de Acácio Pinto recordam ainda que no 
concelho de Sátão, nas autárquicas de 1 de outubro, 
não vai haver listas socialistas e por isso “ele, Acácio 
Pinto, não está a concorrer contra o partido”. 

Enfermeiro, presidente de Junta, candidato à Câmara 
Na corrida ao município de Sátão está em preparação 
uma outra lista de independentes. Geraldo Oliveira, 
enfermeiro, atual presidente da Junta de Freguesia 
de Avelal, vai encabeçar a lista candidata à Câmara 
de Sátão. Para o substituir na liderança da freguesia 
de Avelal já está fechada uma lista de cidadãos 
independentes. Geraldo Oliveira é presidente da 
Junta de Freguesia de Avelal há oito anos. No primeiro 
mandato concorreu como independente. Há quatro 
anos liderou a lista do PSD. Agora volta ao estatuto de 
independente para concorrer à Câmara Municipal de 
Sátão.

Gabriel Costa é o candidato do PSD 
à Câmara de Penalva do Castelo, 
município onde os sociais-demo-
cratas concorrem coligados com o 
CDS. É o regresso de uma das � gu-
ras do concelho, que já foi presiden-
te de Câmara em vários mandatos e 
por vários partidos. 
A  e s c o l h a  c a iu  qu e  ne m  u m a 
“bomba” entre os socialistas que 
agora receiam não estar tão fácil 

a manutenção da autarquia no 
partido, mas também no PSD já 
que um dos nomes mais falados 
era o de Pedro Monteiro e que 
detinha apoio de muitos sociais-
-democratas, entre eles o antigo 
presidente da Câmara Leonídio 
Monteiro.
O agora candidato da coligação já 
foi presidente da Câmara por qua-
tro vezes. A primeira, entre 1979 e 

1982, eleito pelo CDS. No mandato 
seguinte (82/85),  venceu como 
independente com o apoio do PSD 
e do CDS. Voltou ao cargo de pre-
sidente entre 1993 e 97 novamente 
e le ito  pe lo  CDS .  No ma nd ato 
seguinte (1997/2001), Gabriel Costa 
foi eleito mas como candidato 
pelo Partido Popular Monárquico 
(PPM), o único autarca eleito por 
este partido. O ex-autarca apenas 

cumpriu dois anos de mandato, 
tendo deixado a Câmara para se 
dedicar aos negócios como na 
altura anunciou. No seu lugar � cou 
Victor Pires eleito pelo PS, partido 
com o qual Gabriel Costa teria uma 
espécie de acordo.
Gabriel Costa voltou ao executivo 
em 2009 como vereador do PS. An-
tes, em 1989 já tinha sido também 
vereador, mas eleito pelo CDS. 

PENALVA DO CASTELO
GABRIEL COSTA, O DINOSSAURO QUE REGRESSA
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Concelhos PSD PS CDS BE CDU INDEPENDENTE
Armamar João Paulo Fonseca* Helder Santos Luís Pinto**

Aguiar da Beira   Fernando Pires Joaquim Bonifácio*

Carregal do Sal  Óscar Paiva Rogério Abrantes*

Castro Daire Paulo Almeida  
(PSD/CDS) Fernando Carneiro * -------------------------

Cinfães  Bruno Rocha 
(PSD/CDS) Armando Mourisco* -------------------------

Lamego   Ernesto Rodrigues Ângelo Moura -------------------------- António Carreira**

Mangualde Joaquim Messias 
(PSD/CDS) João Azevedo* -------------------------

Moimenta da Beira José Eduardo Ferreira* -------------------------

Mortágua Júlio Norte* Ricardo Pardal** Paulo Monteiro**

Nelas Isaura Pedro Borges da Silva* Manuel Marques 

Oliveira de Frades Paulo Antunes 
(PSD/CDS) António Grade ------------------------- Paulo Robalo

Penalva do Castelo  Gabriel Costa** Francisco Carvalho* -------------------------- António Vilarigues**

Penedono Carlos Esteves* Sónia Numão

Resende Jaime Alves Garcez Trindade* Anabela Oliveira

Santa Comba Dão Daniel Santos  
(PSD/CDS) Leonel Gouveia* -------------------------

S. João da Pesqueira José Tulha* Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra)

S. Pedro do Sul António Carlos 
Figueiredo** Vítor Figueiredo* Pedro Coutinho**

Sátão  Paulo Santos** Acácio Pinto/Geraldo Oliveira

Sernancelhe Carlos Santiago* César Lourenço

Tarouca  Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) Afonso Dias 

Tabuaço  Carlos Carvalho*
(PSD/CDS) João Ribeiro -----------------------

Tondela José António Jesus* Joaquim Santos António Dinis Manuel Veiga**

Vila Nova de Paiva Manuel Custódio 
(PSD/CDS) José Morgado* -------------------------

Viseu Almeida Henriques* Lúcia Silva Fernando Figueiredo

Vouzela Rui Ladeira* António Meneses

* atuais presidentes de Câmara que se recandidatam a novo mandato
** os nomes mais prováveis

onde estão previstas coligações
concelhos onde o PS não apresenta candidatos e apoia independentes

CDS poderá não apresentar candidatos
CDS também pode apoiar Independentes

QUADRO SÍNTESE DOS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

Afonso Dias, candidato pelo Partido Socia-
lista à Câmara Municipal de Tarouca nas 
próximas eleições autárquicas, não perdeu 
tempo e já se “apresentou” ao eleitorado local. 
Através de um flyer enviado, o até agora ve-
reador da oposição na edilidade tarouquense, 
aposta num discurso a apontar para a união 
de forma a catapultar o sentimento pelo amor 
à terra. “Deixemos que as dificuldades e os 
desafios nos façam mais unidos e fortes e, 
mostremos a fibra de um tarouquense para 
no dia a dia trabalharmos uns com os outros 
em objetivos comuns e que nos impulsionem 
a andar em frente, nos façam cada vez mais 
orgulhosos da nossa terra e de nós próprios 
como filhos de Tarouca”, pode ler-se.

Depois de há quatro anos o PS ter perdido a 
liderança da autarquia para o social-demo-
crata Valdemar Carvalho, com os socialistas 
a registarem 35,53 por cento dos votos 
contra 51,08 por cento do PSD, Afonso Dias 
afirma que o concelho está a precisar de nova 
mudança no poder local. “O nosso concelho 
necessita de uma liderança que seja mobili-
zadora de vontades e saiba valorizar as suas 
potencialidades, fazendo das características 
distintas de cada freguesia e de cada pessoa, 
uma força coletiva”.
Até ao momento Afonso Dias ainda não 
apresentou os restantes nomes que vão 
compor a lista dos socialistas nestas eleições 
autárquicas.

TAROUCA
AFONSO DIAS APELA À UNIÃO PARA RECUPERAR 
AUTARQUIA

CARREGAL DO SAL
PSD CANDIDATA ÓSCAR PAIVA 
E QUER RECUPERAR CÂMARA

Óscar Paiva foi votado por unani-
midade no plenário de militantes 
da secção Concelhia do PSD de 
Carregal do Sal como o candidato 
à presidência da Câmara Municipal 
nas eleições autárquicas de 1 de 
outubro. O candidato já foi vice-
-presidente da Câmara e vereador 
da Cultura e Educação quando era 
presidente Atílio dos Santos Nunes 
(PSD). 
O PSD quer assim conquistar uma 
autarquia que já lhe pertenceu e que 
foi “roubada” pelo PS em 2013 com 
a vitória de Rogério Abrantes que 
volta a ser o candidato socialista.
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  ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO

PS COM A CASA QUASE ARRUMADA, PSD COM ALGUMAS 
INCÓGNITAS. CDU E BE APRESENTAM CANDIDATURAS 
“A SEU TEMPO”

OS PARTIDOS COM CANDIDATURAS ÀS ELEIÇÕES 
AUTÁRQUICAS DE 1 DE OUTUBRO QUEREM TER AS LISTAS 
FECHADAS DEPOIS DA PÁSCOA, O MAIS TARDAR NO 
INÍCIO DE MAIO. HÁ AINDA CONCELHOS QUE SÃO UMA 
INCÓGNITA

LAMEGO
COLIGAÇÃO PSD/CDS: ATÉ ONDE “ESTICA 
A CORDA”?

Em Lamego continua o “ jogo do 
rato e do rato” sobre o futuro da 
coligação entre sociais-democratas e 
centristas. Os dirigentes das conce-
lhias dos dois partidos não querem 
ser responsabilizados pela rotura 
da coligação que tem governado o 
concelho nos últimos doze anos. 
Mas, por outro lado, também não 
estão na disposição de manterem 
a coligação a qualquer preço. Os 
dirigentes do PSD depois de terem 
colocado a fasquia muito alta, só 
queriam dar o terceiro e sexto lugar 
ao CDS na lista da Câmara. Agora já 
estão disponíveis para entregarem 
a segunda e a quinta posição dos 
candidatos a vereadores. Em Lame-
go, os sociais-democratas garantem 
que o segundo lugar para o CDS só 
se for uma mulher e de preferência a 
ex-vereadora Marina Valle, que saiu 
do atual executivo em rutura com o 
presidente Francisco Lopes de quem 
o futuro PSD se quer demarcar. Uma 
condição com a qual pretendem 
afastar do segundo lugar da lista da 
coligação José Pinto, presidente da 
concelhia centrista e atual vice-pre-
sidente da Câmara de Lamego. 

Ninguém escolhe os nomes do outro   
Na Comissão Política Distrital do 
CDS Viseu, “onde tudo será feito 
para manter a coligação em Lame-
go”, garantem os dirigentes, não 
se aceita que o PSD condicione os 
nomes a indicar. Os centristas re-
cordam que o acordo nacional sobre 
as coligações autárquicas estabelece 
que cada partido não se pronuncia 
sobre os nomes que cada um indica 
para as listas conjuntas. “Para nós o 
cabeça de lista escolhido pelo PSD 
para Lamego não é do nosso agrado, 
mas temos que aceitar porque é uma 
escolha de quem lidera a coligação”, 
realçam os centristas.     

A lista de independentes
Com o descontamento entre os 
apoiantes de Francisco Lopes, 
atual presidente da Câmara de 
Lamego, com a escolha de Ernesto 
Rodrigues para cabeça de lista do 
PSD, todos estão à espera do anún-
cio da candidatura independente 
de António Carreira, atual jurista 
do município. Uma candidatura 
que teria o apoio do atual presi-
dente da câmara e que poderia ter 
o apoio de José Pinto do CDS. Uma 
estratégia que pode esbarrar nas 
orientações das direções nacionais 
e distritais centristas. No distrito 
de Viseu, a orientação é o CDS 
apenas apoiar a  lista de indepen-
dentes no concelho de São João da 
Pesqueira. Nos outros concelhos “o 
CDS não apoia listas de indepen-
dentes, mas aceita independentes 
nas suas listas”, esclarecem. Entre 
os dirigentes centristas, a máxima 
para Lamego é: “ o PSD tem pressa 
mas tem que esperar, como nós 
esperamos noutros concelhos”. “Se 
for necessário o CDS apresentará 
a sua lista e fará o seu caminho”, 
rematam. 

O grito de sobrevivência 
Esta semana Amândio da Fonseca, 
que já foi vereador na Câmara de La-
mego, eleito por diferentes partidos, 
anunciou, através de e-mail enviado 
à Comunicação Social, que foi criado 
o Movimento Independente por La-
mego (MIL), “Nós Queremos”,  para 
concorrer às eleições autárquicas. 
Entre os responsáveis partidários de 
Lamego “este grito do Amândio” é 
para dizer “que está vivo” para ver 
se alguém se lembra dele para fazer 
parte de uma das listas. Recordam 
que a última vez que concorreu à 
Junta de Freguesia de Britiande foi 
derrotado. 

O PS já tem o processo das autár-
quicas praticamente encerrado. Os 
candidatos estão quase todos esco-
lhidos, faltando apenas “alinhavar 
os timings num ou outro concelho 
para anunciar oficialmente os ca-
beças-de-lista”, adiantou ao Jornal 
do Centro fonte socialista depois 
da reunião que houve na última 
segunda-feira à noite na Federação 
Distrital. 
Em Penedono já está escolhida quem 
vai liderar a candidatura à Câmara. 
Joana Lomão, uma jovem licenciada 
em Gestão, é a escolha dos socialistas. 
Em Vouzela, ficou como candidato 
António Meneses quando o nome 

que estava mais apontado era o de 
Tiago Marques.
Os socialistas vão apresentar candi-
daturas em 22 dos 24 concelhos do 
distrito de Viseu e apoiar as listas 
independentes em Sátão, liderada 
pelo antigo deputado do PS Acácio 
Pinto, e em S. João da Pesqueira onde 
Manuel Cordeiro encabeça o Movi-
mento Pela Nossa Terra. 
Em Mortágua, apesar do nome estar 
escolhido – Ricardo Pardal – ainda 
falta saber se o socialista quer ou não 
ser candidato. 
Para as eleições de 1 de outubro, o 
PS recandidata dez presidentes de 
câmara. 

PENEDONO, SÁTÃO E S. JOÃO DA PESQUEIRA
PS CANDIDATA JOANA LOMÃO E APOIA DUAS 
CANDIDATURAS DE INDEPENDENTES 
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AUTÁRQUICAS 2017

Concelhos PSD PS CDS BE CDU INDEPENDENTE
Armamar João Paulo Fonseca* Helder Santos Luís Pinto**

Aguiar da Beira   Fernando Pires Joaquim Bonifácio*

Carregal do Sal  Rogério Abrantes*

Castro Daire Paulo Almeida  
(PSD/CDS) Fernando Carneiro * -------------------------

Cinfães  Bruno Rocha 
(PSD/CDS) Armando Mourisco* -------------------------

Lamego   Ernesto Rodrigues Ângelo Moura -------------------------- António Carreira**

Mangualde Joaquim Messias 
(PSD/CDS) João Azevedo* -------------------------

Moimenta da Beira José Eduardo Ferreira* -------------------------

Mortágua Júlio Norte* Ricardo Pardal** Paulo Monteiro**

Nelas Isaura Pedro Borges da Silva* Manuel Marques 

Oliveira de Frades Paulo Antunes 
(PSD/CDS) António Grade ------------------------- Paulo Robalo

Penalva do Castelo  Pedro Monteiro** Francisco Carvalho* -------------------------- António Vilarigues**

Penedono Carlos Esteves* Joana Lumão

Resende Jaime Alves Garcez Trindade* Anabela Oliveira

Santa Comba Dão Daniel Santos  
(PSD/CDS) Leonel Gouveia* -------------------------

S. João da Pesqueira José Tulha* Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra)

S. Pedro do Sul António Carlos 
Figueiredo** Vítor Figueiredo* Pedro Coutinho**

Sátão  Paulo Santos** Acácio Pinto

Sernancelhe Carlos Santiago* César Lourenço**

Tarouca  Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) Afonso Dias 

Tabuaço  Carlos Carvalho*
(PSD/CDS) João Ribeiro -----------------------

Tondela José António Jesus* Joaquim Santos António Dinis Manuel Veiga**

Vila Nova de Paiva Manuel Custódio 
(PSD/CDS) José Morgado* -------------------------

Viseu Almeida Henriques* Lúcia Silva Fernando Figueiredo

Vouzela Rui Ladeira* António Meneses**

PSD FALHOU PRAZOS MAS DIZ QUE ESTÁ 
TUDO ENCAMINHADO

A Comissão Nacional tinha avan-
çado com a  data de 31 de março 
para estar fechado o processo 
das autárquicas no PSD. Mas em 
Viseu, ainda há concelhos onde as 
candidaturas não estão definidas. 
Carregal do Sal, Moimenta da Bei-
ra e Penalva são três dos casos onde 
o processo ainda está atrasado com 
nomes ainda a serem negociados. 
Em Lamego e S. Pedro do Sul as 

“dores de cabeça” são outras. No 
primeiro caso não há quem se en-
tenda (ler mais nestas páginas), no 
segundo o candidato pretendido – 
António Carlos Figueiredo – ainda 
não confirmou.
O presidente da Comissão Dis-
trital, Pedro Alves, desvaloriza os 
atrasos e assume que depois da Pás-
coa estará tudo definido. “Anunciar 
os nomes é a seu tempo”, salienta. 

* atuais presidentes de Câmara que se recandidatam a novo mandato
** os nomes mais prováveis

onde estão previstas coligações
concelhos onde o PS não apresenta candidatos e apoia independentes

CDS poderá não apresentar candidatos
CDS também pode apoiar Independentes

QUADRO SÍNTESE DOS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

A CDU anunciou que já tem uma 
série de candidatos aprovados, mas 
que ainda não é a altura certa para 
serem divulgados. A Coligação que 
junta o PCP e os “Os Verdes” tem 
é já uma certeza: é que vão haver 
mais candidaturas nas juntas de 
freguesia do distrito do que há 
quatro anos. “No início de maio já 
devemos avançar com os candida-
tos, os locais e as listas”, assegurou 
João Abreu, coordenador do PCP 

em Viseu. Segundo o comunista, o 
PCP tem sido contactado para “pa-
trocinar” candidaturas de pessoas 
que “querem vir as suas freguesias 
desenvolvidas”.
Também o CDS prefere deixar 
passar a época pascal para começar 
a alinhar nomes e candidaturas. 
Como certo, o partido dá apenas 
os nomes de Manuel Marques, em 
Nelas, Anabela Oliveira, em Resen-
de, e António Dinis, em Tondela. 

CDU E CDS COM NOMES SÓ DEPOIS 
DA PÁSCOA
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O projeto “Dou mais tempo à vida” 
inicia hoje (7 de abril) com a sessão 
de lançamento às 20h45 na Biblio-
teca Municipal de Mangualde com 
intervenções de Natália Amaral, 
secretária geral do Núcleo Regional 
do Centro da LPCC e coordenadora 

regional do Voluntariado, e de João 
Azevedo, presidente do município. 
Segue-se uma apresentação médi-
ca sobre prevenção do cancro e a 
apresentação do projeto. A finalizar 
são apresentadas as equipas cons-
tituídas e um momento musical. 

O encerramento do “Dou mais tempo 
à vida” está agendado para 15 de julho 
com uma festa aberta a toda a comu-
nidade. “Um dia em que pretendemos 
envolver todo o concelho na luta con-
tra o cancro, depois de três meses de 
iniciativas”, refere Diana Gonçalves.

Promover a Educação para a Saú-
de, sensibilizar para a prevenção 
do cancro na comunidade e 

divulgar a Liga Portuguesa Contra 
o Cancro e os respetivos serviços de 
apoio ao doente oncológico e família 
são os objetivos do projeto “Dou mais 
tempo à vida” que arranca hoje (7 de 
abril) no concelho de Mangualde. 
Trata-se de uma iniciativa que en-
volve a comunidade local que atra-
vés de equipas organizam ao longo 
dos próximos três meses diversas 
atividades com o propósito de des-
mistificar a doença e em simultâ-

neo angariar fundos para a Liga. 
Segundo Diana Gonçalves, do Núcleo 
Regional do Centro, cada equipa deve 
ter no mínimo sete elementos e no 
máximo 15 e deve realizar uma ação de 
educação para a saúde e uma ação de 
angariação de fundos. “As expectativas 
são altas e positivas porque pretende-
mos ter uma grande adesão ao projeto”, 
explica a responsável que sublinha 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, Mangualde é o quar-
to concelho desafiado para o projeto.
Lousã, Mealhada e Soure já aco-
lheram a iniciativa que segundo 
a responsável vai também chegar 
a outros municípios da região.
Em Mangualde a iniciativa tem como 
parceiro o município local.

GRUPO DE VOLUNTARIADO 
COMUNITÁRIO DE 
MANGUALDE FOI DESAFIADO 
PELO NÚCLEO REGIONAL 
DO CENTRO DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO (LPCC) A PROMOVER 
AÇÕES A PENSAR NA 
PREVENÇÃO E DIVULGAÇÃO 
DA DOENÇA, QUE É A 
SEGUNDA CAUSA DE MORTE 
EM PORTUGAL.
O PROJETO TEM A DURAÇÃO 
DE TRÊS MESES

  MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

“DOU MAIS TEMPO À VIDA” ARRANCA COM 
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O CÂNCRO

Projeto arranca sexta-feira
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  ELEIÇÕES A 1 DE OUTUBRO

HÁ CONCELHOS ONDE ENCONTRAR 
CANDIDATOS NÃO ESTÁ FÁCIL
EM MORTÁGUA E NO SÁTÃO, PS E PSD, RESPETIVAMENTE, 
AINDA TÊM DE ESPERAR PARA CONSEGUIREM FECHAR AS 
CANDIDATURAS. EM ARMAMAR ESTÁ TUDO DEFINIDO E 
EM CASTRO DAIRE COMEÇARAM AS NEGOCIAÇÕES PARA 
A COLIGAÇÃO

MORTÁGUA
PS QUER RICARDO PARDAL MAS CANDIDATO 
TEM “DE PENSAR” NA VIDA

Ricardo Pardal é a aposta que o PS 
gostaria de lançar no município 
de Mortágua. Mas, se este é “o 
candidato natural” para muito 
dos militantes, há um senão: é que 
o socialista é chefe de divisão e 
responsável pela parte financeira 
d a auta rqu ia .  Um posto e  u m 
vencimento que podem ponderar 
na decisão que o próprio terá de 
tomar se quer ou não assumir 
uma candidatura à Câmara que 
é neste momento é liderada pelo 
social-democrata Júlio Norte que 
será recandidato.

Vereador na altura em que Afonso 
Abrantes (PS) foi presidente de Câ-
mara, Ricardo Pardal é visto como 
“o candidato natural” e a “pessoa 
certa” para o lugar. “É novo, já tem 
carreira. Entende-se que esteja com 
receio devido à sua posição pro� s-
sional, tanto mais que estamos num 
meio pequeno”, sublinhou um mi-
litante socialista que admite estar 
“difícil de parir” uma candidatura 
em Mortágua.
Com a pressão do lado do funcioná-
rio, resta à Concelhia aguardar por 
uma decisão. 

Os lugares e os nomes ainda estão a 
ser discutidos, mas a coligação em 
Castro Daire entre o PSD e o CDS 
está fechada. Esta é a primeira vez que 
os dois partidos concorrem juntos à 
autarquia local.
O PSD já apresentou Paulo Al-
meida como cabeça de lista e as 
negociações prosseguem agora para 
delinear quem se segue na lista e 
que lugares vai ocupar. 
Para Carlos Bianchi, presidente 
da concelhia do CDS, a coligação 
é uma mais-valia para o concelho. 

“Esperamos a vitória e a alteração 
das políticas neste concelho”, disse, 
colocando como enfoque a “necessi-
dade de captar mais emprego, mais 
investimento privado e desta forma 
� xar a população”.
Na corrida às autárquicas de 1 de ou-
tubro está também o atual presidente 
da Câmara eleito pelo PS. Fernando 
Carneiro vai recandidatar-se a um 
terceiro mandato.
Em 2013, os socialistas obtiveram 54,19 
por cento da votação. O PSD conseguiu 
35,61 e o CDS 3,98 por cento. 

CASTRO DAIRE
COLIGAÇÃO CONFIRMADA ENTRE PSD E CDS

SÁTÃO
NOME DO GENRO DE ATUAL PRESIDENTE 
FORA DA CORRIDA
O atual vereador Paulo Santos é 
o nome mais indicado para ser o 
cabeça de lista do PSD à Câmara 
de Sátão. Uma escolha que surgiu 
depois de várias críticas ao nome 
inicialmente proposto – Daniel 
Azevedo – por ser familiar (genro) 
do atual presidente da autarquia. 
Para saber para que lado “tom-
bavam” as preferências, foi feita 
uma espécie de sondagem, cuja 
“paternidade” não foi assumida, 
onde era pedido aos munícipes para 
escolherem entre três nomes. O de 
Daniel Azevedo, o de Acácio Pinto, 
que avança com uma candidatura 
enquanto independente, e o de 
Paulo Santos. O primeiro apareceu 
quase sempre no último lugar das 
preferências. Este estudo colocou 
a i nd a a  perg u nta sobre  o  que 
achavam os eleitores do segundo 

lugar de uma lista liderada por 
Paulo Santos ser ocupado pelo atual 
presidente da Câmara. Alexandre 
Vaz não se pode recandidatar por 
atingir o terceiro mandato.
Mas se do lado do PSD ainda há 
inde� nições, as coisas também não 
estão muito diferentes do lado do 
PS. Depois da intenção manifestada 
por Acácio Pinto, ex-deputado 
socialista, de avançar com uma 
candidatura, o partido teve de se 
reposicionar no concelho. Uma das 
hipóteses que está em cima da mesa 
é PS não avançar com lista e apoiar o 
antigo militante. Mas há socialistas 
descontentes com esta solução e que 
pedem que o partido avance sem 
medo, até porque, recordam, na lista 
de Acácio Pinto poderão aparecer 
nomes que já estiveram ligados ao 
PSD e ao CDS.
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Concelhos PSD PS CDS BE CDU INDEPENDENTE
Armamar João Paulo Fonseca* Helder Santos Luís Pinto**

Aguiar da Beira   Fernando Pires Joaquim Bonifácio*

Carregal do Sal  Rogério Abrantes*

Castro Daire Paulo Almeida  
(PSD/CDS) Fernando Carneiro * -------------------------

Cinfães  Bruno Rocha 
(PSD/CDS) Armando Mourisco* -------------------------

Lamego   Ernesto Rodrigues Ângelo Moura -------------------------- António Carreira**

Mangualde Joaquim Messias 
(PSD/CDS) João Azevedo* -------------------------

Moimenta da Beira José Eduardo Ferreira* -------------------------

Mortágua Júlio Norte* Ricardo Pardal** Paulo Monteiro**

Nelas Isaura Pedro Borges da Silva* Manuel Marques 

Oliveira de Frades Paulo Antunes 
(PSD/CDS) António Grade ------------------------- Paulo Robalo

Penalva do Castelo  Pedro Monteiro** Francisco Carvalho* -------------------------- António Vilarigues**

Penedono Carlos Esteves*

Resende Jaime Alves Garcez Trindade* Anabela Oliveira

Santa Comba Dão Daniel Santos  
(PSD/CDS) Leonel Gouveia* -------------------------

S. João da Pesqueira José Tulha* Manuel Cordeiro 
(Movimento pela Nossa Terra)

S. Pedro do Sul António Carlos 
Figueiredo** Vítor Figueiredo* Pedro Coutinho**

Sátão  Paulo Santos** Acácio Pinto

Sernancelhe Carlos Santiago* César Lourenço**

Tarouca  Valdemar Pereira* 
(PSD/CDS) Afonso Dias -----------------------

Tabuaço  Carlos Carvalho*
(PSD/CDS) João Ribeiro -----------------------

Tondela José António Jesus* Joaquim Santos António Dinis Manuel Veiga**

Vila Nova de Paiva Manuel Custódio 
(PSD/CDS) José Morgado* -------------------------

Viseu Almeida Henriques* Lúcia Silva Fernando Figueiredo

Vouzela Rui Ladeira* Tiago Marques**

AGUIAR DA BEIRA 
CANDIDATO DO PSD 
OFICIALMENTE APRESENTADO

Já era conhecida a candidatura de Fernando Pires à 
Câmara Municipal de Aguiar da Beira, pelo Partido 
Social Democrata. O cabeça de lista já tinha expressado 
essa vontade que fica agora oficialmente confirmada. A 
apresentação pública de Fernando Pires foi apadrinhada 
por Passos Coelho que oficializou os 14 candidatos do 
distrito da Guarda. 
Fernando Pires parte para este “desafio” com o objetivo 
“de colocar, de novo, o coração de Aguiar da Beira a 
bater”.

* atuais presidentes de Câmara que se recandidatam a novo mandato
** os nomes mais prováveis

onde estão previstas coligações
concelhos onde o PS e o CDS poderão não apresentar candidatos e apoiarem independentes

CDS poderá não apresentar candidatos

QUADRO SÍNTESE DOS CANDIDATOS ÀS CÂMARAS MUNICIPAIS 

Em Armamar, os candidatos do PS 
à Câmara e Assembleia Municipal 
já estão definidos. O militante e 
membro da Comissão Concelhia, 
Hélder  Sa ntos ,  é  a  aposta  dos 
socialistas para a autarquia, en-
quanto que Américo Moreira, que 
em 2013 foi o candidato, vai agora 
como líder da lista à Assembleia 
Municipal. 
Há quatro anos, os socialistas con-

seguiram apenas 11,37 por cento 
dos votos, um resultado que querem 
agora inverter.
No concelho de Armamar também 
é quase certa a recandidatura de 
João Paulo Fonseca pelo PSD e que 
é o atual presidente de Câmara; 
enquanto que o CDS deverá avançar 
com Luís Pinto, atual vereador, e 
que em 2013 obteve 20,94 por cento 
dos votos.

ARMAMAR
PS: HÉLDER SANTOS NA CÂMARA E AMÉRICO 
MOREIRA NA ASSEMBLEIA
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