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ALUNOS CANTAM AS 
JANEIRAS EM MANGUALDE 
Hoje, Dia de Reis, 6 de janeiro, cerca de 40 crianças 
do pré-escolar do Complexo Paroquial de Mangualde 
cantaram As Janeiras à Câmara Municipal. O 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, recebeu-os esta manhã no auditório e 
animadamente as crianças cantaram as tradicionais 
Janeiras. Da parte da tarde foi a vez do Presidente 
receber os alunos da Orquestra Juvenil das Escolas 
de Mangualde, + Música. 
O Dia de Reis é celebrado anualmente a 6 de janeiro. 
Por norma, o Dia de Reis é celebrado já na noite de 5 
para 6 de janeiro, ou seja, na véspera do Dia de Reis. 
Esta celebração católica está associada à tradição 
natalícia, que diz que três reis magos do Oriente, 
visitaram o Menino Jesus na noite de 5 para 6 de 
janeiro, depois de serem guiados por uma estrela. 
É também o dia em que se cantam as Janeiras. O 
cântico das Janeiras começa no dia após o Natal e 
prolonga-se até ao Dia de Reis. 
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CENTRO PAROQUIAL DE CUNHA BAIXA ORGANIZOU 
CONCERTO SOLIDÁRIO DE ANO NOVO 

A igreja de Cunha Baixa tornou-se pequena para 
acolher o grande público que assistiu ao concerto 
solidário de ano novo organizado pelo Centro Paroquial 
de Cunha Baixa. 
O evento realizou-se no passado dia 14 de janeiro, 
sábado, pelas 21 h, e nele participaram corais distintos 
como: o Grupo Coral de S. José da Cunha Baixa, o 
grupo Coral de Abraveses, e o Grupo Chorai Poliphónico 
de Coimbra. 
No início do espetáculo o pároco dirigiu algumas 
palavras de boas vindas a todos os presentes, e explicou 
que o concerto tinha como objetivo fundamental, em 
primeiro lugar, ser um momento cultural que ajudasse 
a promover o gosto pela música sacra e polifónica, 
em segundo lugar, que fosse também cultual, ou seja, 
aproximasse as pessoas à oração através da música, 
e finalmente, solidário, tendo em vista as obras sociais 
que esta instituição está a erguer na freguesia. 
No final do concerto, o vereador da cultura - João 
Lopes, enalteceu o trabalho que tem vindo a ser feito 
pela equipa do Centro Paroquial e dos restantes 
membros ativos da paróquia na divulgação e promoção 
da cultura no meio local, e foi bem visível a satisfação 
dos presentes por toda a envolvência que criou e pela 
elevada qualidade das atuações. 
Este momento musical inseriu-se no âmbito de um 
ciclo de eventos e iniciativas realizadas na paróquia de 
Cunha Baixa, e enriqueceu a programação cultural que 
o Centro Paroquial tem prevista para o longo do ano. Foi 
apoiado pela Câmara Municipal de Mangualde e pela 
Junta de Freguesia de Cunha Baixa. 
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CONCERTO DE ANO NOVO: 
MANGUALDE RECEBEU NOVO ANO 
COM CONCERTO MEMORÁVEL 
O Complexo Paroquial de Mangualde encheu-se, no passado sábado, dia 7 de janeiro, 
para o Concerto de Ano Novo. As melodias da Orquestra POEMa e da Orquestra Juvenil 
das Escolas de Mangualde ecoaram assim numa noite memorável. O espetáculo teve 
início pelas 21h00 e a entrada foi livre. 
A Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde, com a direção musical de Admar 

Ferreira, interpretou os temas: "Ainda agora aqui cheguei" — Canção das Janeiras; 
Amazing Grace; Happy X-Tmas; Hallelujah; De Voz em Voz; O Amor Vencerá; Medley de 
Natal — Instrumental; É tempo de festejar.  

Temas como O Rapto do Serralho (Abertura) — W A. Mozart (arr. Richard Meyer); 
Sinfonia do Brinquedos — J. Hayd I. Allegro II. Menuetto III. Finale; Romeu e Julieta 
(Abertura) — P. I. Tchaikovsky (arr. Richard Meyer); Star Wars: Episode III Revenge of the 
Sith — John Williams (arr. Victor Lopez) e Die Fledermaus Overture — Johann Strauss, 
foram interpretados pela Orquestra POEMa, com a direção musical de Tiago Correia. 
A Orquestra POEMa e a Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde interpretaram 
ainda alguns temas como sendo Pompa e Circunstancia (Marcha) — Elgar e Pinheiro 
Mágico. 
A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório 

de Música de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integrou a programação do 'Natal em 
Mangualde 2016'. Contou ainda com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde 
e da Paróquia de Mangualde 

Página 3



A4

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 9,36 x 11,59 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68029154 15-01-2017

AUTARQUIA CEDE 
ESPAÇO AO CENTRO 
BUJUTSU DE 
MANGUALDE 
De forma a continuar a apoiar a prática desportiva, a 
Câmara Municipal de Mangualde cedeu um espaço 
de treino ao Centro Bujutsu de Mangualde. O 
mesmo localiza-se no Ginásio do Antigo Colégio e é 
composto por uma sala de espera/apoio aos pais e 
uma sala de treino de 96m2 com dois balneários. A 
apresentação do Novo Dojo realizou-se no passado 
dia 2 de janeiro, pelas 19h00, e contou com a 
presença do Presidente da Câmara Municipal, João 
Azevedo, de alunos, pais, familiares e amigos. 
O espaço cedido, e protocolado entre o Município 
de Mangualde e o Centro Bujutsu de Mangualde, 
vem assim colmatar um dos objetivos que o Centro 
almejava e, ao mesmo tempo, permitir recuperar um 
espaço abandonado. Esta cedência marca o início 
de uma nova vida para o Centro, após 10 anos de 
existência em Mangualde. 
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MUNICÍPIO MANGUALDENSE APOSTA NA COESÃO 
TERRITORIAL, TORNANDO-SE MAIS FORTE E 
COMPETITIVO 
Consciente da importância da cooperação entre 

municípios para o desenvolvimento das populações, a 

Câmara Municipal de Mangualde assinou no passado 

dia 12 de janeiro, um Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências com a Câmara Municipal 

de Penalva do Castelo e a Comunidade Intermunicipal 

Viseu Dão Lafões. Esta assinatura surge no âmbito 

da requalificação da Estrada Municipal 604 que liga 

a Estrada Nacional 309-1 à freguesia de Germil, 

no concelho de Penalva do Castelo. Na cerimónia, 

que se realizou na sede da Junta de Freguesia de 

Germil, marcaram presença o Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente 

da Câmara Municipal de Penalva de Castelo, 

Francisco Carvalho, e o Presidente do Conselho 

Intermunicipal Viseu Dão Lafões, José Morgado 

Ribeiro. 

Para João Azevedo este é o primeiro sinal da 

coesão territorial, «tratando-se do primeiro momento 

em que a comunidade intermunicipal dá um sinal 

de que efetivamente vivemos numa região, numa 

comunidade que tem objetivos comuns, que é o 

desenvolvimento deste território para que possamos 

criar condições competitivas para que as pessoas  

possam ficar cá e que tenham esperança naquilo que 

é o emprego, a coesão territorial, a oferta de serviços 

e a comunidade». Reforçando, «nós temos que passar 

das palavras aos atos. Não podemos andar em 

vários fóruns de discussão, em vários momentos de 

intervenção a falar sobre a intermunicipalidade e só 

falarmos dela, mas não atuarmos. Só com a junção 

de ideias e com o esforço coletivo se consegue um 

território mais forte e mais competitivo». 

É com base neste conceito que o autarca relembra 

que «foi assim que surgiu o projeto desta estrada 

que agora vai ser trabalhada pela comunidade 

intermunicipal. Vai ser organizado o seu projeto 

administrativo para que depois possamos ter, nos 

próximos meses, uma estrada que seja digna para 

todo este território e não só para Germil». Enaltecendo 

que «esta obra não vai facilitar os 99% dos 

utilizadores, vai facilitar uma região». Neste 

sentido, «através da cooperação entre municípios, 

surgirão outros projetos conjuntos que permitirão o 

desenvolvimento dos produtos locais. A relação entre 

Penalva do Castelo e Mangualde não passa só pela 

estrada de Germil. Passa por muito trabalho conjunto 

de ambos, de solidariedade, de esforços coletivos, de  

trabalho conjunto, de projetos em conjunto. Foi assim 

a história, é assim a história que vai ficar para o futuro, 

é assim a história que marcamos esta noite». 

Na sua intervenção, o edil mangualdense deixa 

ainda a promessa de que «vamos ter nos próximos 

meses projetos para o desenvolvimento dos 

produtos endógenos dos concelhos de Mangualde, 

Penalva, Nelas e outros aqui à volta». «A comunidade 

intermunicipal vai ter aqui um papel decisivo 

naquilo que é o desenvolvimento do território das 

áreas de desenvolvimento económico. Portanto, se 

trabalharmos em conjunto e se tivermos a ideia do 

que queremos para os nossos concelhos, certamente 

teremos nos próximos anos uma região mais forte, 

uma comunidade mais forte e concelhos mais 

fortes» concluiu. 
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Diretor da Citroën Mangualde vai trabalhar na Secretaria de Estado da Indústria 
Elísio Oliveira, diretor financeiro da fábrica da Citroën, em Mangualde, foi nomeado assessor do Secretário de Estado da Indústria. Segundo o executivo, Elísio 
Oliveira vai participar na definição da estratégia governamental para a indústria nomeadamente no programa "I 4.0". 
Elísio Oliveira que agora vai para Lisboa, tem sido apontado para número dois da lista que o PS vai apresentar para concorrer à Câmara de Mangualde, nas 
próximas eleições autárquicas, na recandidatura de João Azevedo, atual presidente, ao terceiro e último mandato. 

In Jornal do Centro" 
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SALAO NOVA GENTE COM NOVO ESPAÇO 
Depois de ter aberto as portas no Largo do Rossio, há já 12 anos, o Salão Nova Gente, surge agora, neste início de 
2017, num espaço novo e cómodo, que inaugurou no passado dia 8, para acolher todos os seus clientes. 
Como referiu Cristina Paula, proprietária, ao nosso jornal, este espaço, também no Largo do Rossio, mas agora 
no n° 137/8, permite oferecer um serviço diferente, num ambiente mais acolhedor tanto para clientes como para 
funcionárias, destacando o melhor acesso ao salão. 
O espaço irá ter um leque alargado de serviços, onde se destaca tudo o que existe à base de massagens, tanto a 
nível terapêutico como de relaxamento. 
Atualmente o Salão Nova Gente conta com duas funcionárias, mas segundo a proprietária, espera vir a aumentar, 
deixando o repto que a porta está aberta para toda a gente. 
No dia da inauguração, além das muitas clientes, familiares e amigos, esteve também presente o Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, que felicitou e brindou ao sucesso deste novo espaço. 
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Comércio 
Tradicional 
Eu 

Não faça como a Nossa autarquia, compra fora de illaNgua/de 
/ogo paga iNposios a outros conce/hos é U/778 afronta  e 
desrespeito aos Mangua/denses 
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Esta Cákfidia 0 pastou /778/s de um /77i/hão e meio em avenças com amigos, 
ou sela, paga a pessoas para pouco ou nada /azerem  mas tem /2e/o 
concelho esgotos a correra céu aberto - c/aro ma/ cheiros Crime 8/77b/é/7/8/ 
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MANGUALDE LIVRE - JSD MANGUALDE 
Nesta ressaca natalícia e no início do Ano Novo 
acaba a Câmara Municipal de Mangualde de publicar 
mais uma revista, "ATUAL', que na perspectiva da JSD 
não passa de um requentado opúsculo de agitação e 
propaganda do nosso Município. Folheando tal revista 
, ela mais parece um relatório de ativ(a)idades cheio 
de de ilustrações e fotografias propagandísticas. Na 
verdade, e ao contrário do que se costuma dizer, "Ano 
Novo, vida nova", para a JSD seria melhor alterar para 
Ano Novo vida velha. 
No fundo, esta revista acaba por ser mais do mesmo: 
pequenos eventos a que se dá uma atenção 
desmesurada, a omnipresença do presidente 
da Câmara, referência a actividades levadas a 
cabo por entidades particulares com escassa ou 
nula intervenção da Câmara, obras inauguradas 
da competência do Governo, festas, festinhas e 
festarolas, enfim , "peanuts", ou seja, nada de novo. 
E lá vem outra vez a famosa dívida. Esta Câmara anda 
há quase oito anos obcecada com a dívida, corno se 
os mangualdenses ligassem alguma importância à 
dívida. O que estes continuam à espera é de obras. 
E onde estão elas? Nem uma para amostra, Em 
oito anos de mandato este Presidente não tem 
urna única obra estruturante para apresentar. Triste  

Balanço! Apenas beijos, abraços, afectos, almoços, 
merendas e jantares, enquanto as nossas aldeias 
jazem abandonadas. A JSD gostaria de perguntar 
ao Presidente da Autarquia por que não seguiu 
as recomendações do seu ex-chefe político, José 
Sócrates, para quem as dívidas não eram para se 
pagas... 
Enfim, Mangualde merecia mais e melhor. Quase oito 
anos de mandato e o balanço é negativo : uma mão 
cheia de nada e outra de coisa nenhuma. 
Por último, afinal ,Mangualde não é nenhum oásis 
como tentam «vender» o nosso Concelho. Na 
verdade que tem a dizer o Sr. Presidente da Câmara 
acerca dos últimos dados recebidos relativamente 
às exportações entre 2013 e 2015 concelho a 
concelho. Mangualde fica a perder no confronto 
com os Municípios vizinhos. Em Mangualde elas 
baixaram 8,1% ao contrário de Penalva do Castelo 
que aumentaram 37,3%, Nelas com mais 44,3%, 
Gouveia, com mais 263,6% e Viseu com mais 3,3% 
Não acha que já é altura de começar a fazer obra, Sr. 
Presidente? 

Luís Amaral 
Presidente JSD Mangualde 
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2,9 MILHÕES PARA RECUPERAR 
MINAS DE PÓVOA DE CERVÃES 

As Minas de Póvoa de consignação da empreitada foi presença do Presidente da 
Cervães, situadas na União de assinado numa cerimónia Câmara Municipal de Man-
Freguesias de Santiago Cas- presidida pelo secretário de gualde, JoàoAzevedo. 
surrães e Póvoa de Cervães, vão Estado da Energia, Jorge Seguro A intervenção incluirá 
ser recuperadas. O auto de Sanches, que contou com a saneamento de solos, remoção  

de escombreiras existentes e 
recuperação paisagística. Esta 
empreitada está englobada na 
recuperação ambiental das 
antigas áreas mineiras dos 
concelhos de Gouveia e Fornos 
deAlgodres (distrito da Guarda) 
e de Mangualde (Viseu), com o 
valor global de 2.9 milhões de 
curou, com o prazo de execução 
de um ano. 

A empreitada está a cargo da 
Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro ( EDM) e desenvolve-se 
ao abrigo do contrato de 
concessão que o Estado lhe 
outorgou, com exclusivo, para a 
recuperação ambiental das áreas 
mineiras degradadas e as obras 
serão financiadas por fundos 
europeus, mediante candidatura 
aprovada pelo programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Uso Eficiente dos Recursos 
(POSEUR). 
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Mangualde: Câmara atribui 14 bolsas de estudo a alunos do ensino superior
 
2017-01-31
 
Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela
primeira vez, 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e
que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de meios suficientes para
suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com um valor global
de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições
referidas em regulamento próprio.
 
A medida visa estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e apoiar
financeiramente todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social. A criação de bolsas de estudo ao ensino superior teve como principal
objetivo promover a igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os
jovens para a sua formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de
Mangualde pretende valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a
formação de cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios
profissionais do futuro.
 
2017-01-31

Página 12



A13

Câmara de Mangualde atribuiu bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior
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Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela
primeira vez, 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e
que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de meios suficientes para
suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com um valor global
de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições
referidas em regulamento próprio.
 
A medida visa estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e apoiar
financeiramente todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social. A criação de bolsas de estudo ao ensino superior teve como principal
objetivo promover a igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os
jovens para a sua formação pessoal e académica.
 
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Mangualde pretende valorizar a aposta na educação e no
ensino, enquanto ferramentas cruciais para a formação de cidadãos conscientes e devidamente
informadas/os para enfrentar os desafios profissionais do futuro.
 
Inserido em 31, Janeiro - 2017
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Câmara de Mangualde atribui bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior
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Estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica é um dos objetivos da medida
 
FORAM ATRIBUÍDAS 14 BOLSAS DE ESTUDO A JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR,
RESIDENTES NO CONCELHO
 
Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela
primeira vez, 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e
que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de meios suficientes para
suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com um valor global
de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições
referidas em regulamento próprio.
 
A medida visa estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e apoiar
financeiramente todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social. A criação de bolsas de estudo ao ensino superior teve como principal
objetivo promover a igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os
jovens para a sua formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de
Mangualde pretende valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a
formação de cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios
profissionais do futuro.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias". O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação
deste plano de investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está
a passar para a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma
autarquia com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
1 Fevereiro, 2017
 
José Silva
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Plano Estratégico de Investimento da Câmara de Mangualde já está a decorrer
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A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
Segundo o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao
maior investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias".
 
O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de investimento
público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e com fundos
comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando recuperar o tempo
perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação deste plano de
investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está a passar para
a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma autarquia
com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta, ainda, que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Inserido em 1, Fevereiro - 2017
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Bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017
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URL:http://magazineserrano.pt/?p=23128

 
Bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
1 de Fevereiro de 2017
 
34 Views
 
Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela
primeira vez, 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e
que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de meios suficientes para
suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com um valor global
de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições
referidas em regulamento próprio.
 
A medida visa estimular e motivar os jovens na sua formação pessoal e académica e apoiar
financeiramente todos aqueles que, não obstante as suas capacidades, são economicamente
desfavorecidos, adotando neste sentido, políticas educativas e sociais que promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão social. A criação de bolsas de estudo ao ensino superior teve como principal
objetivo promover a igualdade de oportunidades e a coesão territorial, estimulando e motivando as/os
jovens para a sua formação pessoal e académica. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de
Mangualde pretende valorizar a aposta na educação e no ensino, enquanto ferramentas cruciais para a
formação de cidadãos conscientes e devidamente informadas/os para enfrentar os desafios
profissionais do futuro.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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XVI ANIVERSÁRIO DA ALCATUNA...FESTIVAL DE 
CULTURA MUSICAL 
Aconteceu, no passado fim de semana de 21 e 22 de 
Janeiro, o XVI aniversário da Alcatuna. 
O Centro Paroquial de Alcafache foi pequeno demais 
para acolher tanta gente que se quis juntar àquele 
grupo musical e com ele celebrar as festividades. 
O programa teve inicio no sábado, com jantar de 
confraternização e foi animado pela Banda Índice 
que levou a efeito um magnífico concerto do agrado  

de todos os presentes. Durante o jantar assistiu-
se, ainda, a dois momentos musicais surpresa, 
preconizados por alguns tunos e pelos camaradHoc. 
No Domingo, as festividades iniciaram-se pelas 14:30 
horas com a celebração de uma missa, na Igreja 
Paroquial de Alcafache e pelas 16 horas principiou o 
festival com a subida ao palco das tunas convidadas, 
Juventuna, de Nesprido e o Grupo de Cantares de  

Pena Alba, de Castelo de Penalva. A tarde musical 
fechou com chave de ouro com a actuação muito 
esperada da tuna anfitriã, apresentando em estreia 
a Serenata a Alcafache e que dedicou ao falecido 
Padre Messias, como forma de agradecimento pelo 
incentivo musical que dele sempre recebeu. Seguiu-
se um momento especial de agradecimentos, por 
parte do tuno fundador Rogério Lopes, a todos os 
que colaboraram na ajuda à aquisição da sua hand 
bike, garantindo-lhe, assim, independência na sua 
locomoção. 
No já habitual momento de cumprimentos e ofertas 
das entidades e instituições presentes, subiram 
ao palco o Presidente da Junta de Freguesia de 
Alcafache e o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde. O Edil mangualdense congratulou-se pela 
dinâmica cultural ali vivida, tecendo largos elogios 
à Alcatuna pela capacidade de organização de um 
evento daquela envergadura, referindo que a Alcatuna 
é um dos marcos culturais mais icónicos de todo 
o território do concelho de Mangualde. Seguiu-se 
o jantar convívio e a partilha do bolo de aniversário 
oferecidos às tunas convidadas. 
O evento, à semelhança das edições anteriores, teve 
apoio e ajuda de algumas empresas e particulares 
da região, aproveitando a Alcatuna para fazer 
um agradecimento muito especial à Paróquia de 
Alcafache pela cedência graciosa do espaço de 
realização do evento. 
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XVI ANIVERSÁRIO DA 
ALCATUNA 

FESTIVAL DE CULTURA MUSICAL 

VP.07 
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CÂMARA DE MANGUALDE ATRIBUI BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela primeira vez, 14 bolsas de estudo 
a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não 
dispõem de meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com  um valor 
global de 10.000€, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições referidas em regulamento 
próprio. 
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INAUGURADAS OBRAS 
DE AMPLIAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 
RECREATIVA DE MOURILHE 
No passado dia 29 de janeiro, o edil mangualdese, João 
Azevedo, marcou presença na cerimónia de inauguração 
das obras de ampliação da ACRM — Associação Cultural 
e Recreativa de Mourilhe. Uma obra há muito desejada e 
que só agora foi possível devido ao contributo dos seus 
associados, do Município de Mangualde e da União de 
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta. A 
cerimónia também contou com a presença do Presidente da 
ACRM, António Mário Tomás, e membros da direção e ainda 
com a presença do pároco João Leão Zuzarte. 
Os presentes na cerimónia tiveram a oportunidade de 

assistir a três atuações culturais apresentadas pelo Grupo 
Coral e Infantil de Mesquitela e Mourilhe, pela Universidade 
Sénior de Rotary de Mangualde e pelo Rancho Folclórico 
"Os Camponeses de Mesquitela". Com esta obra concluída, a 
sede da ACRM vai agora dispor de mais espaço e melhores 
condições para desenvolver as suas atividades culturais e 
recreativas. 
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MANGUALDE ASSOCIA- 
SE AO "ROTEIRO 
CIDADANIA EM 
PORTUGAL" 
A Escola Secundária Felismina Alcântara (ESFA), 
em Mangualde, acolheu no dia 26 de janeiro, o 
"Roteiro Cidadania em Portugal", uma iniciativa que 
está a percorrer o país com a realização de ações 
subordinadas aos temas da igualdade de género e 
territórios sustentáveis. O desafio foi lançado pela 
Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, 
Catarina Marcelino, e pela ANIMAR — Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Local, ação que 
o Município de Mangualde aderiu de imediato através 
do pelouro da Ação Social. 
Contando com a presença da Vereadora da Ação 
Social, Maria José Coelho, e com a participação  

de estudantes do Ensino Secundário do concelho, 
da Universidade Sénior de Mangualde e ainda dos 
utentes do Centro Social de Fornos de Maceira Dão, 
do Centro Paroquial de Cunha Baixa e do Centro 
social e Cultural da Paróquia de Mangualde, a ação 
consistiu na visualização da curta-metragem "O 
Muro", um filme de animação realizado por alunos da 
ESFA, sob coordenação do Cine Clube de Viseu, no 
âmbito do Projeto "Cinema para as Escolas", que foi 
o mote para o debate/reflexão e a desconstrução 
dos estereótipos existentes ainda na sociedade sobre 
igualdade de género. Com  o objetivo de debater  

assuntos como a participação cívica, a educação para 
a cidadania, igualdade de género e todo o tipo de 
violência (no namoro, bullyng, de género, doméstica 
e o idadismo) numa perspetiva intergeracional. Este 
espaço de reflexão e de descoberta permitiu PARAR 
para PENSAR para se AGIR no futuro. 
Os presentes tiveram ainda a oportunidade de visitar a 
carrinha da do Roteiro para a Cidadania, devidamente 
equipada com recursos lúdico-pedagógicos, e de 
contactar com a equipa de animação e dinamização 
do projeto. 

Página 22



A23

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 18,69 x 8,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68029804 01-02-2017

MANGUALDE APOSTA NA PROMOÇAO DO SUCESSO 
EDUCATIVO 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, assinou no passado dia 27 de janeiro, 
em Tondela, um Protocolo de Colaboração no âmbito 
da Promoção do Sucesso Educativo. A assinatura 
realizou-se entre o Município de Mangualde, o 
Agrupamento de Escolas de Mangualde, Edufor 
e a Cl M Viseu Dão Lafões. Este acordo permitirá 
concretizar, em definitivo, a candidatura ao 
financiamento deste projeto, que decorre até 31 de 
janeiro. 
Redução e prevenção do abandono escolar precoce 

e estabelecimento de condições de igualdade no 
acesso à educação infantil, primária e secundária são 
as principais metas a alcançar com a implementação 
de um conjunto de atividades que apoiem os 
contextos educativos e as práticas pedagógicas de 
sucesso, bem como a promoção de aprendizagens  

sociais, científicas, tecnológicas, artísticas e 
culturais. Para a implementação das atividades 
previstas em Mangualde, estima-se um investimento 
de 334.400 euros, comparticipado a 85% pelo Fundo 
Sócia' Europeu. 
"E sem dúvida uma clara aposta na educação 
da música e na academia dos saberes. Projetos 
como a Orquesta POEMa, Orquestra Juvenil das 
Escolas de Mangualde "Mais Música" e o Ensino 
articulado, vão sair fortalecidos. Desde já agradeço 
aos docentes do Agrupamento de Escolas e ao 
centro de formação (Edufor), o seu contributo na 
envolvência do "desenho" da estratégia deste projeto. 
Este projeto vai ter um reforço de mais 200.000€, 
permitindo a consolidação deste projeto em outras 
áreas fundamentais para o desenvolvimento da 
sociedade", disse o autarca mangualdense. 
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LIVROS SOBRE RODAS 
APRESENTA "A OVELHA 
QUE FAZIA MÚUU" 
"A ovelha que fazia MÚUU", de Isabel Fernandes 

Pinto, é a obra em destaque este mês na iniciativa 
Livros Sobre Rodas. Dinamizada pela Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, trata-se de uma 
atividade de promoção da leitura com o objetivo 
de aproximar as crianças ao mundo imaginário 
da literatura. As primeiras três sessões desta 
dramatização tiveram como espetadores as crianças 
do 1° ciclo de Chãs de Tavares, Abrunhosa-a-velha 
e Santiago de Cassurrães. Nas próximas semanas a 
Biblioteca Municipal receberá os alunos das restantes 
escolas do concelho. 
A autora deu asas à sua imaginação e criou esta 
simpática ovelha, originária da aldeia de Campo 
Benfeito, Serra de Montemuro, no nosso distrito. Esta 
simpática ovelha nunca precisou de fazer "méee" 
para prender a atenção dos pequenos ouvintes, o que 
prova que "ser diferente não é um problema. É apenas 
ser o que se 
Isabel Fernandes Pinto nasceu no Porto, em 1980. 
É licenciada em Estudos Teatrais pela ESMAE-IPP, 
tendo complementado a sua formação de atriz no 
Laboratoire de Recherches Théâtrales, sediado em 
Estrasburgo. É também licenciada em Arquitetura pela 
FAUP, tendo colaborado em gabinetes nacionais e 
franceses. É atriz, contadora de histórias e autora de 
contos e textos para teatro. Em 2005 criou o projeto 
Faunas — teatro portátil dirigido a jovens — onde 
escreve, encena e interpreta, que tem levado a várias 
escolas, bibliotecas e auditórios. 
PROMOÇÃO DA LEITURA JUNTO DAS 
CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E DO 1° CICLO DO 
CONCELHO 
O projeto itinerante "Livros Sobre Rodas" é um projeto 
de promoção da leitura dirigido às crianças do pré-
escolar e do 1° Ciclo do concelho. É desenvolvido pela 
equipa da Biblioteca Municipal desde alguns anos a 
esta parte e, carateriza-se pela itinerância de contos e 
livros pelo concelho e pela visita programada de todas 
as crianças do concelho à Biblioteca Municipal para 
iniciarem a sua formação de leitores e utilizadores 
destes serviços. O objetivo é a promoção do livro e 
da leitura, no âmbito de uma perspetiva lúdica, junto 
de todas as crianças, contribuindo assim para o seu 
crescimento enquanto leitores e cidadãos com níveis 
satisfatórios de literacia. O projeto é anual, sempre 
renovado e acompanha o ciclo de cada ano letivo. 
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JOAO AZEVEDO 
MARCOU PRESENÇA 
NO ARRANQUE DA 
INICIATIVA "KIDS 
COOKING" 
O edil mangualdense, João Azevedo, marcou 
presença no arranque da iniciativa "Kids Cooking", 
onde uma forma diferente de comer fruta foi 
dinamizada pelo Chef Nuno Fonte e pela SubChef 
Inês Beja. A atividade, dirigida aos alunos do 1° ciclo, 
é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde 
com o objetivo de sensibilizar os mais novos para os 
benefícios do consumo de fruta. 
Nas duas primeiras sessões, que se realizaram nos 

dias 16 e 17 de janeiro, foi confecionada uma sopa 
de frutas e um hambúrguer de fruta com a ajuda 
dos alunos das escolas de Santiago de Cassurrães, 
Abrunhosa-a-Velha, Chãs de Tavares, Centro Escolar 
— ACO (1.°A e 1.° B), Gomes Eanes de Azurara (2.° 
F), Moimenta de Maceira Dão, Tibaldinho, Mesquitela, 
Fagilde e Centro Escolar — ACO (1.° C e 1.° D). 
Nestes dias, duas centenas e meia de alunos do 1.° 
ciclo tiveram a oportunidade de experienciar formas 
saudáveis e divertidas de consumir fruta. No final 
de cada sessão foi entregue a cada participante uni  

certificado de presença e a receita da sopa de frutas. 
A ação continua nos dias 30, 31 de janeiro e 13 de 
fevereiro, entre as 10h00 e as 11h30, na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves e insere-se no âmbito 
das medidas de acompanhamento do Regime de 
Fruta Escolar e contempla os 603 alunos do 1.° ciclo 
do ensino Básico do concelho de Mangualde. Este 
regime visa a distribuição de frutas e produtos 
hortícolas, frutas e produtos hortícolas transformados, 
bananas e produtos derivados às crianças nos 
estabelecimentos de ensino, 

Página 25



A26

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 9,06 x 14,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68029295 01-02-2017

BRINCAR A RECICLAR 
De 1 a 28 de fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe a exposição 
de brinquedos elaborados por jovens e crianças do 
concelho, no âmbito do projeto CLDS 3G em parceria 
com a Equipa Multidisciplinar "Reconstruir" do RSI do 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde. 
Os brinquedos expostos são o resultado das ativi-
dades desenvolvidas em workshops de reciclagem 
com jovens e crianças do concelho, que frequentaram 
alguns ATL's no verão. Estes ateliers consistiram 
na transformação de objetos, embalagens e outros 
desperdícios domésticos em brinquedos, de forma 
simples, criativa e divertida. Bowling, jogos de damas, 
matraquilhos e dominós, jogo da macaca, carros e 
garagens são alguns dos artigos em exposição. 
Esta iniciativa pretende alertar as novas gerações 
para a importância e as vantagens do reaproveitamen-
to e gerar consciência ambiental e responsabilidade 
social. 

Página 26



A27

Renascimento   Tiragem: 4400

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 9,48 x 11,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68029237 01-02-2017

MINAS DE POVOA DE 
CERVA-  ES VÃO SER 
RECUPERADAS 
As Minas de Póvoa de Cervães, situadas na União 
de Freguesias de Santiago Cassurrães e Póvoa de 
Cervães, vão ser recuperadas. O auto de consignação 
da empreitada foi assinado no sábado, numa cerimónia 
presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge 
Seguro Sanches, e que contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo. A empreitada está a cargo da Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro (EDM) e desenvolve-se ao 
abrigo do contrato de concessão que o Estado lhe 
outorgou, com exclusivo, para a recuperação ambiental 
das áreas mineiras degradadas e as obras serão 
financiadas por fundos europeus, mediante candidatura 
aprovada pelo programa Operacional Sustentabilidade e 
Uso Eficiente dos Recursos (POSEU R). 
A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção 
de escombreiras existentes e recuperação paisagística. 
Esta empreitada está englobada na recuperação 
ambiental das antigas áreas mineiras dos concelhos de 
Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da Guarda) e de 
Mangualde (Viseu), com o valor global de 2,9 milhões de 
euros, com o prazo de execução de um ano. 
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ABERTURA OFICIAL DO CREMATORIO DE 
MANGUALDE 
Abriu oficialmente ao público no passado dia 28 de 
janeiro, o Crematório de Mangualde. O novo equipamento 
situa-se no cemitério n° 3 de Mangualde. 
A cerimónia de abertura contou com a presença de vários 
convidados e amigos, entre eles o Cónego Jorge Seixas, 
o Presidente e Vice Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo e Joaquim Patrício e o 
vereador João Lopes. 
O crematório de Mangualde é uma obra privada, 
propriedade de Carlos Seixas, que no uso da palavra  

começou por desejar as boas vindas a todos 
os presentes, congratulando-se com este 
investimento efetuado na cidade de Mangualde. 
Carlos Seixas deixou ainda a esperança que 
este crematório venha de encontro aos anseios 
de todos os que necessitam ser acolhidos neste 
espaço. 
Seguidamente, o cónego Jorge Seixas, referiu 
também o ar acolhedor do espaço, mostrando 
grande dignidade para receber todo o ser que já  

partiu. 
A finalizar o Presidente da Câmara, João Azevedo, 
a exemplo do referido pelo Cónego Jorge Seixas, 
referiu a dignidade o espaço, dando os parabéns 
ao empresário pelo investimento efetuado em 
Mangualde. 
A cerimónia continuou com os cumprimentos da 
praxe, sendo depois, todos os presentes convidados 
a degustar um pequeno lanche comemorativo do 
evento. 
De referir que o crematório agora inaugurado é o 
segundo existente no distrito de Viseu, sendo que o 
outro se encontra no cemitério de Santigo — Viseu. 
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CREMATÓRIO 

DE 

MANGUALDE 
ABERTURA OFICIAL DO CREMATÓRIO 
DE MANGUALDE ACONTECEU NO 
PASSADO DIA 28 DE JANEIRO 

INVESTIMENTO PRIVADO DE CERCA DE 
MEIO MILHÃO DE EUROS 

P. 09 
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MUNICIPIO 
EMPENHADO NO 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
A Câmara Municipal de Mangualde, através do 
Gabinete Educação, esteve representada no 
Seminário Nacional Eco-Escolas 2016/2017, 
realizado pela secção portuguesa da fundação para a 
Educação Ambiental da ABAE — Associação Bandeira 
Azul da Europa. A iniciativa teve lugar nos dias 20 e 
21 de janeiro, no Centro Cultural de Ilhavo e contou 
com a intervenção do Ministro do Ambiente, João 
Pedro Matos Fernandes que apresentou a estratégia 
Nacional de Educação Ambiental. 
O Desenvolvimento Sustentável (2030), a abordagem 
dos temas Floresta, Geodiversidacle e Alimentação 
Saudável e Sustentável, e um diversificado número de 
temas de sustentabilidade abordados em workshops 
figuraram do programa. A iniciativa contou, ainda, com 
a presença de diversas entidades e fóruns de partilha 
e discussão e divulgação de boas práticas em escolas 
e municípios. 
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diretor©jornalrenascimento.pt 

QUANTO A POLÍTICA JÁ DISSE NO PASSADO 

Serafim 
Tavares 

Diretor 

procuro agora manter o respeito, a dignidade e 
honestidade na empresa, a par com o trabalho. 
Posto isto, não tenho de facto tempo para 
contemplar coisas ademais, e por vezes, a mim 
alheias. Prefiro manter-me com a seriedade de 
sempre, e assim continuar a dar-me no dia-a-dia 
com toda a comunidade, mais rica e mais pobre. 
Neste registo, tenho e terei a disponibilidade 
necessária para ajudar todos os que de mim 
precisarem. 

Abraço amigo 

EDITORIAL Nº 681 - 15/3/2016 
Caro leitor, 
Todos os dias sou abordado por pessoas que 
me sugerem com incentivos que eu assuma 
mais responsabilidades na contribuição para o 
desenvolvimento de Mangualde, nomeadamente que 
me envolva mais na participação política. Respondo-
lhes, no entanto, que como empresário não tenho 
tempo para esse tipo de devaneios. Gosto bastante 
de ser empresário, pelo que contribuo assim para o 
desenvolvimento local, com o que posso fazer e com o 
que faço por gosto. 
Com vinte e dois anos fui admitido na Guarda Fiscal, 
na altura uma corporação honrada na medida de 
poucas outras. Ainda hoje tenho memórias bastante 
claras e saudades daquelas vivências. Felizmente, 
fiquei jubilado da mesma. Ficou ainda na bagagem, 
um louvor atribuído na quinta companhia de Aveiro 
que ainda hoje me enche de orgulho, assim como aos 
meus. 
Nos seguintes anos 80/90, construí a minha própria 
casa, com os saberes que tinha aprendido aos 19 
anos. 
Por baixo dessa mesma moradia, no bairro da 
Imaculada Conceição, abri uma oficina de granitos. Os 
passeios do bairro cheios de pedra são uma imagem 
que quem lá vivia ainda guarda. 
Depressa se tornou pequeno esse espaço e, 
crescendo, investi num pavilhão na Zona Industrial 
do Salgueiro, cujo emprendimento me parecia 
bastante moroso. No entanto, volvidos dez anos, a 
falta de espaço levou-me a adquirir mais terreno e 
um novo pavilhão, este com área coberta superior a 
4000 metros quadrados. Desta vez com tecnologia 
moderna, para melhor continuar a fazer face às 
necessidades dos clientes, também agora cada vez 
mais exigentes, felizmente. 
Em 2012, fui contactado para ficar com parte 
da empresa Jornal Renascimento. No início não 
ponderei sequer dizer que sim, mas à procura de 
um desafio, rapidamente aceitei, sabendo que os 
mangualdenses não podiam nem deviam perder 
este órgão de comunicação social, que em 2027 
vai fazer um século. Infelizmente, outros marcos 
regionais não resistiram, como foi o caso da rádio 
voz de Mangualde. Subsistiu este jornal, feito com os 
contributos do povo, para o povo. 
No final de 2015, aceitei um novo desafio, desta 
volta mais melindroso e de maior responsabilidade e 
dignidade. Com  a compra de 50% da Ferraz e Alfredo, 

EDITORIAL Nº 696 - 15/11/2016 
Caro Leitor 
No passado mês de outubro e início deste mês, 
ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma 
sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os 
nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim 
Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando 
Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os 
ouvir, foi-me dito que não foram contatados para tal 
sondagem, assim como eu também não. Desconheço 
quem a encomendou, se o Partido Social Democrata, 
o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP 
ou outros. 
Posto isto, quero dizer que: não sou candidato 
a nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que 
já aqui disse na edição n° 681 de 15/3/2016, 
mas reitero a frase do povo "deve ser candidato 
aquele que tiver melhores provas na vida". 

Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de 
2017 que já foi discutido na Assembleia da República. 
A política Económica do atual Governo vai pelas ruas 
da amargura. Está no espelho deste orçamento. 
Sem conseguirmos estabilidade económica, não 
atraímos investidores que possam acreditar em 
Portugal e assim, não saímos da recessão e a 
geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa 
vizinha Espanha sem Governo do que nós. Outros 
países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à 
nossa, estão a crescer mais. 
Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio 
das esquerdas, penalizando assim o crescimento a 
médio e longo prazo. 
Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica 
para trás e quem vai pagar a fatura somos todos nós. 
Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não 
beneficia as pensões mais baixas, pelo contrário, joga 
com o tempo que falta para as eleições autárquicas. 
O estado quer fazer bonito para as próximas eleições 
e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes 
das eleições para imediatamente a seguir o subir, 
causando custos irreparáveis para o país. 
Governar um país, é mais do que governar uma 
Cãmara Municipal, ou a própria casa, mas os 
incompetentes existem e, os que não sabem 
governar a sua casa, nunca devem governar o 
povo. 

Abraço amigo 
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PROJETO ERASMUS + "TO BE OR NOT TO BE A HERO 
FAIRY TALE 
O Centro de Formação EduFor coordenador de um 
Projeto Erasmus + "To be or not to be a hero — Fairy 
tale" (Project No. 2015-1-B E03-KA219-013185), 
(através do Agrupamento de Escolas de Mangualde) e 
envolvendo alguns dos professores do Agrupamento 
de Escola de Mangualde (Carla Vanessa Sequeira — a 
coordenar o projeto; Helena Gonçalves, João Carlos  

Alves, entre outros) da Escola Gomes Eanes de 
Azurara, conjuntamente com professores de escolas 
da Bélgica, Bulgária, Polónia, Turquia e Itália realizou 
durante 16 e 20 de janeiro uma reunião em Portugal, 
no concelho de Mangualde. 
Este projeto foi desenhado para estimular a 
criatividade e a importância do sonho e dos heróis de  

contos de fadas e nacionais, durante a infância. 
Ao longo da semana os parceiros conheceram a 
dinâmica das nossas escolas de Mangualde, a casa 
do Herói Nacional Aristides de Sousa Mendes, 
visitaram ainda a cidade de Viseu e os seus museus, 
reuniram e falaram sobre o projeto e as próximas 
atividades, entre outras coisas. 
Considerando a importância da Câmara Municipal 
de Mangualde e de Carrega) do Sal, na cultura, na 
educação, na política e na sociedade, fomos recebidos 
nas duas autarquias, para as boas-vindas. 
Neste encontro participaram 14 professores dos 
diferentes países estrangeiros (com exceção da Itália) 
e 6 alunos belgas. 
Portugal, em particular Mangualde e Carrega) do 
Sal, mais uma vez, mostraram que sabem receber e 
muito bem, pois todos os nossos professores e alunos 
foram brindados com alguns documentos, objetos e 
gastronomia que caracterizam a nossa região. 

Carla Vanessa Proença Sequeira 
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CÂMARA DE MANGUALDE ATRIBUI BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO
SUPERIOR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=6753

 
Inserida nas políticas educativas e sociais do Município de Mangualde, a autarquia atribuiu, pela
primeira vez, 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior, residentes no concelho e
que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de meios suficientes para
suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários. Com um valor global
de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo com as condições
referidas em regulamento próprio.
 
1 de Fevereiro de 2017
 
Rosto
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QUANTO A POLÍTICA JÁ DISSE NO PASSADO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017

Meio: Renascimento Online

URL:http://www.jornalrenascimento.pt/?p=6737

 
EDITORIAL Nº 681 - 15/3/2016
 
Caro leitor,
 
Todos os dias sou abordado por pessoas que me sugerem com incentivos que eu assuma mais
responsabilidades na contribuição para o desenvolvimento de Mangualde, nomeadamente que me
envolva mais na participação política. Respondo-lhes, no entanto, que como empresário não tenho
tempo para esse tipo de devaneios. Gosto bastante de ser empresário, pelo que contribuo assim para
o desenvolvimento local, com o que posso fazer e com o que faço por gosto.
 
Com vinte e dois anos fui admitido na Guarda Fiscal, na altura uma corporação honrada na medida de
poucas outras. Ainda hoje tenho memórias bastante claras e saudades daquelas vivências. Felizmente,
fiquei jubilado da mesma. Ficou ainda na bagagem, um louvor atribuído na quinta companhia de
Aveiro que ainda hoje me enche de orgulho, assim como aos meus.
 
Nos seguintes anos 80/90, construí a minha própria casa, com os saberes que tinha aprendido aos 19
anos.
 
Por baixo dessa mesma moradia, no bairro da Imaculada Conceição, abri uma oficina de granitos. Os
passeios do bairro cheios de pedra são uma imagem que quem lá vivia ainda guarda.
 
Depressa se tornou pequeno esse espaço e, crescendo, investi num pavilhão na Zona Industrial do
Salgueiro, cujo emprendimento me parecia bastante moroso. No entanto, volvidos dez anos, a falta de
espaço levou-me a adquirir mais terreno e um novo pavilhão, este com área coberta superior a 4000
metros quadrados. Desta vez com tecnologia moderna, para melhor continuar a fazer face às
necessidades dos clientes, também agora cada vez mais exigentes, felizmente.
 
Em 2012, fui contactado para ficar com parte da empresa Jornal Renascimento. No início não ponderei
sequer dizer que sim, mas à procura de um desafio, rapidamente aceitei, sabendo que os
mangualdenses não podiam nem deviam perder este órgão de comunicação social, que em 2027 vai
fazer um século. Infelizmente, outros marcos regionais não resistiram, como foi o caso da rádio voz de
Mangualde. Subsistiu este jornal, feito com os contributos do povo, para o povo.
 
No final de 2015, aceitei um novo desafio, desta volta mais melindroso e de maior responsabilidade e
dignidade. Com a compra de 50% da Ferraz e Alfredo, procuro agora manter o respeito, a dignidade e
honestidade na empresa, a par com o trabalho.
 
Posto isto, não tenho de facto tempo para contemplar coisas ademais, e por vezes, a mim alheias.
Prefiro manter-me com a seriedade de sempre, e assim continuar a dar-me no dia-a-dia com toda a
comunidade, mais rica e mais pobre. Neste registo, tenho e terei a disponibilidade necessária para
ajudar todos os que de mim precisarem.
 
Abraço amigo
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EDITORIAL Nº 696 - 15/11/2016
 
Caro Leitor
 
No passado mês de outubro e início deste mês, ocorreu no nosso concelho de Mangualde, uma
sondagem sobre os melhores candidatos a Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, incluindo os
nomes de João Azevedo, atual Presidente, eu Serafim Tavares, Joaquim Messias, Rui Vaz e Fernando
Campos. Destes nomes aqui referidos e depois de os ouvir, foi-me dito que não foram contatados para
tal sondagem, assim como eu também não. Desconheço quem a encomendou, se o Partido Social
Democrata, o Partido Socialista, o CDS - Partido Popular, o PCP ou outros.
 
Posto isto, quero dizer que: não sou candidato a nada. O futuro a Deus pertence. Afirmo o que já aqui
disse na edição nº 681 de 15/3/2016, mas reitero a frase do povo "deve ser candidato aquele que
tiver melhores provas na vida".
 
Agora, vamos ao Orçamento de Estado para o ano de 2017 que já foi discutido na Assembleia da
República.
 
A política Económica do atual Governo vai pelas ruas da amargura. Está no espelho deste orçamento.
 
Sem conseguirmos estabilidade económica, não atraímos investidores que possam acreditar em
Portugal e assim, não saímos da recessão e a geringonça anda para trás. Cresceu mais a nossa vizinha
Espanha sem Governo do que nós. Outros países, que enfrentaram circunstâncias idênticas à nossa,
estão a crescer mais.
 
Este Governo prefere crescer pouco e manter o apoio das esquerdas, penalizando assim o crescimento
a médio e longo prazo.
 
Se a estratégia do Governo é sobreviver, o país fica para trás e quem vai pagar a fatura somos todos
nós. Fala em aumento de pensões, a verdade, é que não beneficia as pensões mais baixas, pelo
contrário, joga com o tempo que falta para as eleições autárquicas. O estado quer fazer bonito para as
próximas eleições e assim, faz lembrar Sócrates, que baixou o IVA antes das eleições para
imediatamente a seguir o subir, causando custos irreparáveis para o país.
 
Governar um país, é mais do que governar uma Câmara Municipal, ou a própria casa, mas os
incompetentes existem e, os que não sabem governar a sua casa, nunca devem governar o povo.
 
Abraço amigo
 
1 de Fevereiro de 2017
 
Rosto
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Mangualde - Investimentos de 7 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1a07faea

 
Plano Estratégico de Investimento da Câmara de Mangualde em marcha
 
INVESTIMENTO A DECORRER ATINGE OS 7 MILHÕES DE EUROS
 
MELHORIA DA REDE VIÁRIA, INFRAESTRUTURAS, EDUCAÇÃO, REGENERAÇÃO URBANA E ZONAS
EMPRESARIAIS
 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
"MANGUALDE VAI ASSISTIR, NOS PRÓXIMOS TEMPOS, AO MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE NO
CONCELHO (.)
 
PREPARÁMOS UM PLANO DE INVESTIMENTO PÚBLICO SUSTENTADO, SEM PRECEDENTES NA
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias". O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação
deste plano de investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está
a passar para a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma
autarquia com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
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Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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2,9 milhões para recuperar minas de Póvoa de Cervães
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017

Meio: Via Rápida Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e57928b

 
Fevereiro 1, 2017 | Região
 
As Minas de Póvoa de Cervães, em Mangualde, vão ser recuperadas. O auto de consignação da
empreitada foi assinado numa cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro
Sanches, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo.
 
A intervenção incluirá saneamento de solos, remoção de escombreiras existentes e recuperação
paisagística. Esta empreitada está englobada na recuperação ambiental das antigas áreas mineiras
dos concelhos de Gouveia e Fornos de Algodres (distrito da Guarda) e de Mangualde (Viseu), com o
valor global de 2,9 milhões de euros, com o prazo de execução de um ano.
 
A empreitada está a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e desenvolve-se ao abrigo
do contrato de concessão que o Estado lhe outorgou, com exclusivo, para a recuperação ambiental das
áreas mineiras degradadas e as obras serão financiadas por fundos europeus, mediante candidatura
aprovada pelo programa Operacional Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos (POSEUR).
 
fevereiro 1, 2017 |
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Câmara de Mangualde atribui bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01-02-2017

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=1002

 
O Município de Mangualde atribuiu 14 bolsas de estudo a jovens estudantes do Ensino Superior,
residentes no concelho e que concluíram com sucesso o ano letivo anterior, mas que não dispõem de
meios suficientes para suportarem os encargos correspondentes à frequência de cursos universitários.
Com um valor global de 10.000EUR, estas bolsas podem ser renovadas de ano para ano, de acordo
com as condições referidas em regulamento próprio.
A criação de bolsas de estudo para mangualdenses a frequentar o ensino superior tem como principal
objetivo promover a igualdade de oportunidades e a coesão territorial.
A medida visa estimular, motivar e apoiar financeiramente os jovens na sua formação pessoal e
académica.
Nº de edição: 538
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 As Minas de Póvoa de Cer-
vães, situadas na União de 
Freguesias de Santiago Cassur-
rães e Póvoa de Cervães, vão 
ser recuperadas. A Câmara de 
Mangualde divulgou que o auto 
de consignação da empreitada 

foi assinado no mês de janeiro, 
numa cerimónia presidida pelo 
secretário de Estado da Energia, 
Jorge Seguro Sanches.
 Esta empreitada está englo-
bada na recuperação ambiental 
das antigas áreas mineiras dos 

concelhos de Gouveia e For-
nos de Algodres (distrito da 
Guarda) e de Mangualde (Vi-
seu), com o valor global de 2,9 
milhões de euros, com o prazo 
de execução de um ano. A in-
tervenção agora anunciada para 
Mangualde inclui saneamento 
de solos, remoção de escom-
breiras existentes e recuperação 
paisagística.
 De acordo com a autarquia, 
a empreitada está a cargo da 
Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro (EDM) e desenvolve-se 
ao “abrigo do contrato de con-
cessão que o Estado lhe outor-
gou, com exclusivo, para a re-
cuperação ambiental das áreas 
mineiras degradadas”. As obras 
serão financiadas por fundos 
europeus, mediante candida-
tura aprovada pelo programa 
Operacional Sustentabilidade 
e Uso Eficiente dos Recursos 
(POSEUR).CERimóNiA PRESididA PELO SECRETáRiO dE ESTAdO dA ENERGiA

MAnGUAlDE 
Minas de Póvoa de Cervães
vão ser recuperadas
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ExPOSIçãO ‘ROStOS DE MOMA’
DESAFIA à DESCOBERtA DE OUtRAS REAlIDADES

 Até 25 de fevereiro vai estar 
disponível para visitar a expo-
sição de fotografia ‘Rostos de 
Moma’ de nuno Santos, na Bi-
blioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde. Com 
estas fotografias, nuno Santos 
lança um desafio para quem as 

observa, o de viajarem através 
destes olhares e instantes, e de-
cifrarem outras realidades que 
não são apenas de quem foi fo-
tografado, mas de todos nós.
 nuno Santos nasceu no 
Porto, e cedo descobriu o mun-
do da fotografia, encontrando 

a melhor forma de interpretar 
e expressar a maneira como 
vê o mundo. Com mais de 25 
anos de experiência em diver-
sas áreas da fotografia, o seu 
impulso criativo possibilitou 
abordar diversos temas foto-
gráficos.
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Investimento a decorrer em Mangualde
 

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

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.metronews.com.pt/2017/02/02/investimento-a-decorrer-em-mangualde/

 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
"MANGUALDE VAI ASSISTIR, NOS PRÓXIMOS TEMPOS, AO MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE NO
CONCELHO (.)
 
PREPARÁMOS UM PLANO DE INVESTIMENTO PÚBLICO SUSTENTADO, SEM PRECEDENTES NA
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias". O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação
deste plano de investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está
a passar para a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma
autarquia com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 
1 de Fevereiro de 2017
 
Redacção
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Sete milhões de euros investidos em Mangualde
 

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

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=1004

 
A Câmara Municipal de Mangualde no final do ano passado e início de 2017, lançou um concurso
público, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a resolução de um
conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
O investimento atinge os sete milhões de euros e abrange a requalificação do parque escolar (com um
investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com um investimento de trezentos e cinquenta mil euros), a melhoria da rede
viária, num conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como
tratamento de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
João Azevedo, presidente do Município, refere que "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao
maior investimento de sempre no concelho".
 
Número de edição: 539
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Os alunos do 12º ano da disci-
plina de Geografia C da Esco-
la Secundária de Mangualde 

estão a desenvolver projetos sobre 
diversas temáticas relacionadas com 
o concelho mangualdense. Este ano, 
como refere Adelaide Assunção, pro-
fessora responsável pelo grupo,  estão 
em cima da mesa três ideias. Uma 
delas tem como título “Mais oxigénio 
para 39 760 pulmões” que representa 
o dobro da população do concelho de 
Mangualde e que pretende remodelar 
o centro da cidade com mais espaços 
verdes. Outro projeto refere-se à 
requalificação da zona do Coval, na 
freguesia de Quintela de Azurara, 
e que é classificada de Interesse 
Municipal. “É um espaço que está 
com muito lixo e os próprios alunos 
querem dar o exemplo e participar 
na limpeza”, conta a responsável.  
A terceira proposta passa pela “Recu-
peração da história de Mangualde” 
com a abertura do Palácio dos 
Condes de Anadia à população local 
e turistas. “Trata-se de um espaço 
privado mas seria importante dar 
a conhecer a sua beleza interior e 
exteriormente. Seria mais um motivo 
para o desenvolvimento do turismo 
em Mangualde”, sustenta a professo-

ra de Geografia.
Estas iniciativas estão inserida no 
projeto “ Nós Propomos! Cidadania 
e Inovação na Educação Geográfica” 
dinamizado pelo Instituto de Geo-
grafia e Ordenamento do Território 
(IGOT) da Faculdade de Letras de 
Lisboa que decorre há seis anos. 
A escola de Mangualde participa 
pelo terceiro ano com 15 alunos. 
Promover uma cidadania ativa junto 
da comunidade escolar, aproximar 
os alunos do poder local são os obje-
tivos do projeto. 
Depois de elaboradas as propostas, 
os estudantes trabalham inquéritos 
na sala de aula e depois vão para a 
rua auscultar a população. Inquéritos 

que também são disponibilizados na 
internet. Os resultados são depois 
enviados juntamente com os projetos 
para o IGOT. 
Segundo a professora responsável,  
Adelaide Assunção, a ideia passa 
por contribuir para um desen-
volvimento sustentável das loca-
lidades onde estão inseridos. “O 
objetivo é que eles comecem a ser 
cidadãos ativos e participativos 
junto das suas comunidades”, explica.  
Ao longo dos três anos da participa-
ção de Mangualde, as ideias anterio-
res  basearam-se na recuperação de 
edifícios de interesse municipal, na 
dinamização do monte da Senhora 
do Castelo e também na melhoria 

de condições de mobilidade na 
cidade para pessoas portadoras de 
deficiência. 
Em anos anteriores, os projetos 
elaborados têm sido apresenta-
dos pelos alunos na Assembleia 
Municipal de Mangualde. “O ano 
passado foi muito agradável”, conta 
Adelaide Assunção,  realçando o 
apoio do executivo camarário e dos 
técnicos da autarquia. “O objetivo 
é que também possamos dar ideias 
ao poder local”, frisa. “Não temos 
pretensão a que as nossas ideias se-
jam postas em prática mas se forem 
aproveitadas os nossos estudantes 
f icam contentíssimos”, admite.  
Na opinião da professora de geogra-
fia, ainda é mais importante dar a co-
nhecer o trabalho dos alunos na sua 
terra do que em Lisboa no âmbito do 
projeto nacional, onde são apresen-
tadas dezenas ou centenas de ideias.  
Este ano, a apresentação dos projetos 
está agendada para o dia 2 de maio 
nas instalações do Instituto de Geo-
grafia e Ordenamento do Território 
da Universidade de Lisboa.

Projeto “Nós propomos”
Dinamizado pelo IGOT, com o 
patrocínio da Secretaria de Es-
tado da Educação, é um projeto 
nacional no âmbito da disciplina 
de Geografia e mobiliza escolas de 
todo o país. Anualmente envolve 
mais de um milhar de alunos do 
11º e 12º anos, de cursos profissio-
nais e professores de Geografia. 
Em jogo estão diversos prémios 
que podem ir desde livros, entra-
das em jogos do Sporting, Benfica 
e Porto, viagens ao Parlamento 
Europeu, entre outros prémios.  
O projeto foi já reconhecido inter-
nacionalmente pela originalidade, 
inovação e pelos resultados obtidos 
com o envolvimento de escolas, 
estudantes e da comunidade local, 
estando a ser implementado no Brasil 
e em Espanha.

ESTUDANTES 
MANGUALDENSES VÃO 
APRESENTAR IDEIAS 
NO CONCURSO “NÓS 
PROPOMOS” DO IGOT-  
INSTITUTO DE GEOGRAFIA 
E ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO

  MANGUALDE
Texto Irena Ferreira

ALUNOS PROPÕEM ABERTURA DO PALÁCIO 
DOS CONDES DE ANADIA

Grupo que representa Mangualde
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Exposição "Reciclar a Brincar" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-02-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/exposicao-reciclar-a-brincar-em-mangualde/

 
Está patente, até ao final do mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição "Reciclar a Brincar". A inauguração da mostra aconteceu ontem, 1 de
fevereiro, e contou com a presença da Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde,
Maria José Coelho, e de várias crianças do concelho.
 
Os trabalhos podem ser vistos no horário da Biblioteca Municipal e a entrada é livre. Com o intuito de
alertar as novas gerações para a importância e para as vantagens do reaproveitamento, incentivar a
criatividade e gerar consciência ambiental e responsabilidade social, a exposição é composta por
brinquedos feitos de materiais reciclados. As obras são da autoria de jovens e crianças, no âmbito do
projeto CLDS 3G, em parceria com a Equipa Multidisciplinar "Reconstruir", do RSI do Centro Social e
Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Inserido em 3, Fevereiro - 2017
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Exposição "Reciclar a Brincar" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-02-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=23171

 
Exposição "Reciclar a Brincar" em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
3 de Fevereiro de 2017
 
46 Views
 
Está patente, até ao final do mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição "Reciclar a Brincar". A inauguração da mostra aconteceu ontem, 1 de
fevereiro, e contou com a presença da Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde,
Maria José Coelho, e de várias crianças do concelho. Os trabalhos podem ser vistos no horário da
Biblioteca Municipal e a entrada é livre.
 
Com o intuito de alertar as novas gerações para a importância e para as vantagens do
reaproveitamento, incentivar a criatividade e gerar consciência ambiental e responsabilidade social, a
exposição é composta por brinquedos feitos de materiais reciclados. As obras são da autoria de jovens
e crianças, no âmbito do projeto CLDS 3G, em parceria com a Equipa Multidisciplinar "Reconstruir", do
RSI do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Por:Mun.Mangualde
 
3 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde - Reciclar a brincar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-02-2017

Meio: Rua Direita Online
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Está patente, até ao final do mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição Reciclar
 
Está patente, até ao final do mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição "Reciclar a Brincar". A inauguração da mostra aconteceu ontem, 1 de
fevereiro, e contou com a presença da Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde,
Maria José Coelho, e de várias crianças do concelho. Os trabalhos podem ser vistos no horário da
Biblioteca Municipal e a entrada é livre.
 
Com o intuito de alertar as novas gerações para a importância e para as vantagens do
reaproveitamento, incentivar a criatividade e gerar consciência ambiental e responsabilidade social, a
exposição é composta por brinquedos feitos de materiais reciclados.
 
As obras são da autoria de jovens e crianças, no âmbito do projeto CLDS 3G, em parceria com a
Equipa Multidisciplinar "Reconstruir", do RSI do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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MANGUALDE: 7 milhões de euros em investimento estratégico
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Home Região MANGUALDE: 7 milhões de euros em investimento estratégico
 
MANGUALDE: 7 milhões de euros em investimento estratégico
 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
"MANGUALDE VAI ASSISTIR, NOS PRÓXIMOS TEMPOS, AO MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE NO
CONCELHO (.)
 
PREPARÁMOS UM PLANO DE INVESTIMENTO PÚBLICO SUSTENTADO, SEM PRECEDENTES NA
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias". O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação
deste plano de investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está
a passar para a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma
autarquia com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 
TAGSInvestimentoMangualdeNoticias
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"Reciclar e Brincar" patente em Mangualde até final de Fevereiro
 

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

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=62378b3b

 
Está patente, até ao final do mês de fevereiro, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a exposição "Reciclar a Brincar". A inauguração da mostra aconteceu ontem, 1 de
fevereiro, e contou com a presença da Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde,
Maria José Coelho, e de várias crianças do concelho. Os trabalhos podem ser vistos no horário da
Biblioteca Municipal e a entrada é livre.
 
Com o intuito de alertar as novas gerações para a importância e para as vantagens do
reaproveitamento, incentivar a criatividade e gerar consciência ambiental e responsabilidade social, a
exposição é composta por brinquedos feitos de materiais reciclados. As obras são da autoria de jovens
e crianças, no âmbito do projeto CLDS 3G, em parceria com a Equipa Multidisciplinar "Reconstruir", do
RSI do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde.
 
Fonte : CM de Mangualde
 
4 Fevereiro, 2017
 
José Silva
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Investimento no Município de Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
4 de Fevereiro de 2017
 
51 Views
 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho. O
investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com
um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em
fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária, num
conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento
de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
"MANGUALDE VAI ASSISTIR, NOS PRÓXIMOS TEMPOS, AO MAIOR INVESTIMENTO DE SEMPRE NO
CONCELHO (.)
 
PREPARÁMOS UM PLANO DE INVESTIMENTO PÚBLICO SUSTENTADO, SEM PRECEDENTES NA
HISTÓRIA DO MUNICÍPIO" - JOÃO AZEVEDO
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, "Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias". O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido". "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação
deste plano de investimentos, que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está
a passar para a execução, deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma
autarquia com excelentes profissionais", salienta.
 
O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
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viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 
Por:Mun.Mangualde
 
4 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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OBRAS A Câmara de Man-
gualde lançou a concurso pú-
blico, no final do ano passado
e início de 2017, um conjunto
de empreitadas, no âmbito do
Plano Estratégico de Investi-
mento Público, que visam a re-
solução de um conjunto de
problemáticas existentes em
várias freguesias do concelho. 

O investimento a decorrer
atinge os 7 milhões de euros e
inclui a requalificação do par-
que escolar (com um investi-
mento de meio milhão de eu-
ros), a requalificação do Bairro

do Modorno que se encontra
em fase de implementação
(com o investimento de 350
mil euros), a melhoria da rede
viária, num conjunto de estra-
das municipais, infra-estrutu-
ras de águas e saneamento bá-
sico bem como tratamento de
águas residuais e conclusão da
Zona Empresarial do Salguei -
ro. Segundo o presidente da
Câmara Municipal, João Aze-
vedo, “Mangualde vai assistir,
nos próximos tempos, ao mai -
or investimento de sempre no
concelho”. |

Investimento de 7 milhões
no concelho de Mangualde

Mangualde está receber vários investimentos

D.R.
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MANGUALDE E LEMPDES 

Geminação "à boleia" dos 2CV 

No âmbito de um projeto de 
geminação entre Mangualde e 
Lempdes (França), uma delegação 
composta por representantes de 
ambas as autarquias efetuou uma 
reunião de trabalho, em Man-
gualde, para estabelecer as bases 
desse projeto. Foram agendadas 
uma visita dos representantes de 
Mangualde a Lempdes, ainda no 
decorrer deste ano, e as cerimónias 
de Geminação que irão decorrer nas 
duas cidades em 2018. 

A ideia surgiu de uma iniciativa 
dos Clubes de 2CV das duas cidades, 
o "Club des Amis de La 2CV" de 
Lempdes e o "Club 2CV de Man-
gualde". 

Na reunião de trabalho partici-
param o presidente da Câmara de 
Mangualde, João Azevedo, a verea-
dora, Maria José Coelho e o presi-
dente do Club 2CV de Mangualde, 
Victor Cardoso. 

Lempdes é considerada a "ci- 

dade berço" do 2CV, tendo em 
conta que o criador do carro, Pierre 
Boulanger, residia naquela cidade (a 
sua casa abriga agora os Paços do 
Concelho). 

Mangualde por sua parte ficou 
associada à Citroën e ao 2CV em 
particular pelo facto de ter sido pro-
duzido o último exemplar desse  

modelo na Citroën Lusitânia em 27 
de julho de 1990. A realização da 
Rotunda 2CV à entrada de Man-
gualde e a colocação de um peque-
no monumento junto da fábrica 
lembrando este facto, fez com que 
inúmeros bicavalistas passem em 
Mangualde, inbuídos do sentimento 
de memória e identidade. 
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Minas de Póvoa de Cervães 
serão recuperadas 

As Minas de Póvoa de Cervães, si-

tuadas na União de Freguesias de San-

tiago Cassurrães e Póvoa de Cervães, 

Mangualde, vão ser recuperadas. O 

auto de consignação da empreitada foi 

assinado numa cerimónia presidida 

pelo secretário de Estado da Energia, 

Jorge Seguro Sanches, e que contou 

com a presença do presidente da Câ-

mara Municipal de Mangualde, João 

Azevedo. A empreitada está a cargo da  

Empresa de Desenvolvimento Mineiro 

(EDM) e desenvolve-se ao abrigo do 

contrato de concessão que o Estado lhe 

outorgou, com exclusivo, para a recu-

peração ambiental das áreas mineiras 

degradadas e as obras serão finan-

ciadas por fundos europeus, mediante 

candidatura apro-vada pelo programa 

Operacional Sustentabilidade e Uso Efi-

ciente dos Recursos (POSEUR). 

A intervenção incluirá saneamento  

de solos, remoção de escombreiras ex-

istentes e recuperação paisagística. 

Esta empreitada está englobada na rcu-

peração ambiental das an-tigas áreas 

mineiras dos concelhos de Gouveia e 

Fornos de Algodres (distrito da Guarda) 

e de Mangualde (Viseu), com o valor 

global de 2,9 milhões de euros, com o 

prazo de execução de um ano. 
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José Cid em 

Mangualde 

José Cid estará em Man-
gualde no próximo dia 24 de 
fevereiro para um concerto 
agendado para as 21h00 no 
auditório do Complexo Paro-
quial. 

A aquisição dos bilhetes 
deverá ser efetuada nos lo-
cais habituais: Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, Papelaria Adrião, AMA e 
Relógio Velho. Até 15 de 

fevereiro, o preço do bilhete 
é de 10,00€ e a partir de 16 
de fevereiro é de 12,00€. 
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Mangualde ensina 

a comer fruta 

De forma a sensibilizar os mais novos 

para os benefícios do consumo de fruta, a 

Câmara Municipal de Mangualde está a 

levar a cabo a iniciativa "Kids Cooking". A 

iniciativa começou em janeiro e termina 

dia 13 de fevereiro, entre as 10h00 e as 

11h30. Será uma forma diferente de comer 

fruta, dinamizada pelo chef Nuno Fonte e 

pela sub-chef Inês Beja. A iniciativa decor-

re na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 

Alves. 

A atividade insere-se no âmbito das 

medidas de acompanhamento do Regime 

de Fruta Escolar e contempla os 603 alu-

nos do 1.9  ciclo do ensino Básico do con-

celho de Mangualde. Este regime visa a 

distribuição de frutas e produtos hortíco-

las, frutas e produtos hortícolas transfor-

mados, bananas e produtos derivados às 

crianças nos estabelecimentos de ensino. 
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outras visões 
Por José Mateus 

África em Mangualde e Viseu. O poder da Cultura. 

Na Biblioteca Municipal de Mangualde pode ver-se a 

exposição de fotografia "Rostos de Morna", de Nuno San-

tos. São fotografias de crianças Moçambicanas, que o fotó-

grafo fez paralelamente à sua profissão de geólogo, em 

Africa. Segundo o próprio, a ideia nasceu em Angola, onde 

pela primeira vez fotografou crianças e depois imprimiu as 

imagens e as deu aos fotografados, que nunca tinham visto 

uma imagem de si próprios. A reação que então obteve, 

levou-o a continuar e ampliar o projeto, agora em Moçam-

bique. Mas transformou-o num projeto social. Além de fo-

tografar as crianças e de lhes dar "o seu retrato", expõe as 

imagens e vende-as noutros locais. Com  os fundos angari-

ados, contribui com a aquisição de utensilios essenciais á 

sobrevivência da comunidade daquelas crianças, sobre-

tudo barcos para a sua faina piscatória. 

Nuno Santos lança-nos o desafio de olharmos aqueles 

rostos, e viajarmos pela consciência de que somos todos 

humanos, sem fronteiras nem nacionalidades. Realmente 

aqueles rostos e olhares, talvez um pouco fechados em si 

mesmos, transportam uma espécie de necessidade de sair 

para o mundo e para outras possibilidades, que não têm. 

Em Viseu, estiveram Luaty Beirão e Marcos Mavungo, 

num debate sobre "Liberdade de Expressão" promovido 

pela Amnistia Internacional Portugal, núcleo de Viseu, que 

encheu o salão da Associação Comercial. Luaty Beirão ini-

ciou a sua intervenção referindo o seu passado como 

músico de RAP, que trazia a realidade angolana para a sua 

música (fez até urna pequena demonstração), e como isso 

despoletou a vontade de ir mais longe na mobilização das 

pessoas para se manifestarem publicamente. 

Lembrei-me de um espetáculo a que assisti, em 2013, 

também organizado pela Amnistia, mas em Lisboa, no 

Tivoli, o "Live Freedom II". Participaram Sérgio Godinho, 

Luisa Sobral e os BATIDA, projeto musical dinamizado pelo 

músico luso-angolano Pedro Coquenão. Lembro-me de ver 

os BATIDA em palco e sentir que aquilo era agitação política 

explícita, musical e visual (a imagem, poderosa, radica em 

influências da pintura utilizada nas danças tribais). 

Estava a ouvir o Luaty Beirão e a pensar nos BATIDA e 

noutros rapers angolanos. No fim fui falar com o Luaty 

sobre RAP. Perguntei-lhe se achava que a música também 

servia para alguma coisa (referia-me a atividade política). 

Respondeu-me que sempre que alguém se manifesta, seja 

de que forma fôr, isso é bom. Gostei da resposta. 

Também em 2013 vi a exposição de fotografia africana 

-Present Tense", na Gulbenkian, comissariada por António 

Pinto Ribeiro. 14 fotógrafos africanos, de diversas gerações 

e nacionalidades (incluindo Angola, Moçambique, África 

do Sul e outras), que trabalham com diversos formatos e 

temas (colonialismo, apartheid, tensões raciais), refletem 

a situação em Africa através das suas imagens. Não só lo-

calmente, mas em confronto com uma escala global. Por 

exemplo, a geração mais nova que já vive no pós-colonial-

ismo e pós-apartheid, reflete as diversas tensões exis-

tentes: cicatrizes do colonialismo, problemas entre vizinhos 

e fonteiras, tensões culturais no espaço público, etc... 

Lembro-me de ver aí urna imagem de um território 

imenso completamente exausto pela exploração miner-

alifera, com alguém a vaguear por ali, que me impressionou 

pela sua grandeza destruidora. 

Quando vi aqueles rostos de meninos em Mangualde, 

o que me espantou foi a sua alegria por poderem ficar com 

os retratos. É isso que de alguma forma me diz que aquela 

é unia outra realidade. 

Ao ler o Mia Couto em "As Confissões da Leoa" 

percebe-se o pensamento mágico africano e como as fig-

uras do partido encarnam agora, para as populações, as 

personagens tribais tradicionais, e corno o povo se movi-

menta entre todas estas realidades corno se da mesma 

coisa se tratasse. E e a Cultura que nos oferece a poderosa 

intuição desta realidade tão longínqua. 
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África 

em Mangualde e Viseu 

O poder 
da Cultura 
Pág.12 

Página 59



A60

  Tiragem: 137943

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 5,39 x 7,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68092208 06-02-2017

INVESTIMENTO. MODERNIZVO 

Mangualde 
gasta milhões 
e  A Câmara de Mangualde 
está a investir sete milhões 
de euros na modernização. 
Para a requalificação do par-
que escolar, por exemplo, 
vão ser gastos 500 mil euros. 
Está ainda prevista a melho-
ria da rede viária, infraes-
truturas de águas e sanea-
mento básico. • 
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Investimento de 7 milhões no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2017

Meio: Diário de Aveiro Online

URL:http://www.diarioaveiro.pt/noticia/15417

 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Investimento de 7 milhões no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/15417

 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
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Investimento de 7 milhões no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/15417

 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Investimento de 7 milhões
no concelho de Mangualde
Várias freguesias Município está a fazer melhoria da rede viária, 
de infra-estruturas e intervenções nas escolas, na regeneração urbana 
e nas zonas empresariais
A Câmara Municipal de Man-
gualde lançou a concurso pú-
blico, no final do ano passado
e início de 2017, um conjunto
de empreitadas, no âmbito do
Plano Estratégico de Investi-
mento Público, que visam a re-
solução de um conjunto de
problemáticas existentes em
várias freguesias do concelho. 

O investimento a decorrer
atinge os 7 milhões de euros e
inclui a requalificação do par-
que escolar (com um investi-
mento de meio milhão de eu-
ros), a requalificação do Bairro
do Modorno que se encontra
em fase de implementação
(com o investimento de 350
mil euros), a melhoria da rede
viária, num conjunto de estra-
das municipais, infra-estrutu-
ras de águas e saneamento bá-
sico bem como tratamento de
águas residuais e conclusão da
Zona Empresarial do Sal-
gueiro. 

Segundo o presidente da Câ-
mara, João Azevedo, “Man-
gualde vai assistir, nos próxi-
mos tempos, ao maior inves-
timento de sempre no conce-
lho”. “Não são promessas. São
factos concretos. Temos várias

empreitadas em fase de con-
tratação pública e outras já
contratualizadas que poderão
começar nos próximos dias”,
adiantou. 

O autarca afirmou que o
executivo acabou de “arrumar
a casa em 2016” e preparou
“um plano de investimento pú-
blico sustentado, sem prece-
dentes na história do municí-
pio”. “Com capitais próprios e
com fundos comunitários, va-
mos, sustentadamente, investir

no concelho e nas pessoas,
tentando recuperar o tempo
perdido”, sublinhou. 

A preparação deste plano de
investimentos já começou há
mais de dois anos e agora está
a passar para a execução.

João Azevedo acrescentou
que “o investimento público
não fica por aqui”, pelo que “a
regeneração urbana, o trata-
mento de águas residuais, a
educação, a rede viária e as Zo-
nas Empresariais continuarão

a ser uma preocupação e uma
prioridade”. “Não consegui-
mos chegar a todos os proble-
mas ao mesmo tempo, mas a
seu tempo vamos ter que os
resolver”, garantiu. 

Várias freguesias do conce-
lho serão alvo de investimen-
tos e intervenções, fundamen-
talmente na rede viária e infra-
estruturas, como água e sanea-
mento. O investimento será já
uma realidade durante este
ano. |

Mangualde vai ser alvo do maior investimento de sempre do concelho
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Autarquia investe sete milhões
em obras no concelho Mangualde | P7
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Investimento de 7 milhões no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/15417

 
A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017,
um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a
resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Um país a limpar 
minas radioactivas 
durante 21 anos
Ao fi m de 16 anos de intervenção ambiental nas minas de urânio 
abandonadas, o país tem de esperar mais cinco para comprovar 
se as 61 antigas áreas mineiras deixaram de ser um problema. 
A bacia hidrográfi ca do Mondego é o ponto mais sensível

Ainda falta tratar 
20 das 61 antigas 
minas de urânio 
abandonadas no país

Lurdes Ferreira

N
uma parte da Urgeiriça, no 

Mondego Sul e no Castelejo, 

em Formiga, Vale de Videira, 

Vales e Póvoa de Cervães 

está agora em curso o que 

há mais de década e meia 

se faz pelo resto da região centro: 

tratar antigas áreas mineiras de 

urânio abandonadas de escombreiras 

e resíduos a céu aberto e águas 

contaminadas a escorrer pelos solos. 

E o que ainda está por fazer demorará 

mais outros cinco anos.

No calendário de trabalhos para 

a intervenção ambiental nas velhas 

explorações de urânio, tarefa con-

cessionada pelo Estado à EDM — Em-

presa de Desenvolvimento Mineiro 

em 2001, já passou 76% do tempo 

previsto, foram tratadas 56% das 

minas e gastos 49 milhões de euros, 

de acordo com os dados fornecidos 

pela empresa. A Urgeiriça é a maior 

área industrial, obrigando a várias 

fases de trabalhos, parte deles ainda 

a decorrer, e servindo de estaleiro 

aos outros trabalhos. Faltam agora 

20 das 61 minas consideradas um pe-

rigo ambiental. São mais pequenas 

“e com impactes ambientais bastante 

reduzidos. As minas consideradas 

como prioritárias já foram alvo de 

intervenção”, afi rma a administração 

da EDM por escrito ao PÚBLICO. O 

que ainda está por fazer, acrescenta, 

será concluído até 2022.

Os relatórios anuais do Laborató-

rio de Protecção e Segurança Radio-

lógica (LPSR), entidade responsável 

pela vigilância das três fontes de ris-

co radioactivo no país criadas pela 

acção humana (central de Almaraz, 

reactor nuclear de investigação de 

Sacavém e minas de urânio), mos-

tram que a bacia do Mondego, com 

a sua barragem da Aguieira, continua 

a ser um ponto sensível de vigilância. 

As análises evidenciam também que, 

com os trabalhos da chamada “reme-

diação ambiental” desde 2001, tem 

diminuído a contaminação provo-

cada pelas antigas minas de urânio 

e instalações industriais da antiga 

Empresa Nacional de Urânio, que 

se concentraram na bacia.

O director adjunto do Laboratório 

de Protecção e Segurança Radioló-

gica, João Garcia Alves, traça ao PÚ-

BLICO o retrato mais recente deste 

pesado legado ambiental deixado 

pelo próprio Estado: “Há sinais de 

descargas de águas de antigas minas 

de urânio na rede hidrográfi ca da 

bacia do Mondego, que localmente 

são importantes, mas sem afectar de 

forma mensurável a qualidade radio-

lógica da água da albufeira da barra-

gem da Aguieira”; “sítios mineiros 

de dimensão apreciável que aguar-

dam intervenção, como o Castelejo, 

Quinta do Bispo e Mondego Sul”; e 

“águas contaminadas de minas que 

continuam a requerer tratamento pa-

ra evitar descarga de radionuclidos 

nos cursos de água”.

Problemas persistem
Questionado sobre os trabalhos de 

remediação ambiental que considera 

mais urgentes, aponta as zonas que 

“podem afectar recursos hídricos im-

portantes, designadamente abasteci-

mento de água para consumo huma-

no e para irrigação”. E acrescenta: 

“Seria desejável progredir mais nos 

trabalhos na bacia do Mondego, o 

que certamente será feito, mas ne-

cessita de mais tempo.”

Entre os últimos trabalhos de re-

mediação mais signifi cativos, cita os 

que envolveram a recobertura de 

resíduos mineiros contaminados, 

como na Urgeiriça e Cunha-Baixa, 

“de que resultou o decréscimo de 

contaminação de ribeiras afl uentes 

do rio Mondego”. E, destaca, “há me-

relatório, divulgado no ano passado 

e relativo a 2014, destacava-se que “é 

uma zona vulnerável à contaminação 

ambiental pelos escombros minei-

ros radioactivos e pelas descargas 

de águas de minas”. Os resultados 

foram particularmente sensíveis nas 

ribeiras da Pantanha, do Castelo e 

do Boco, com “contaminação radio-

activa”.

Nesse ano de 2014, as descargas 

das três ribeiras “causaram um au-

mento mensurável da radioactivida-

de na água, na matéria em suspensão 

e nos sedimentos do leito no troço 

médio do rio Mondego”. A jusante 

das ribeiras, a barragem da Aguieira 

não sentiu os efeitos, devido à “gran-

de diluição no caudal do rio”. 

O referido aumento de radioac-

tividade foi “inferior ao observado 

no passado, antes dos trabalhos de 

remediação ambiental”, mas a per-

sistência de ocorrências aponta para 

a necessidade de realizar os traba-

lhos ainda em falta em vários locais. 

Eram apontados os casos das minas 

de Castelejo, Quinta do Bispo, Mon-

dego Sul, Boco e Canto do Lagar.

“Os materiais radioactivos pre-

sentes nas escombreiras destas mi-

nas são fontes persistentes de con-

taminação ambiental”, segundo as 

AMBIENTE

nos zonas com escombros de minas 

de urânio a descoberto, como por 

exemplo na região do Sabugal (várias 

minas), da Guarda, da Urgeiriça (Ca-

nas de Senhorim) e da Cunha Baixa 

(Mangualde)”.

Nos relatórios anuais redigidos pe-

lo LPSR, para dar cumprimento aos 

compromissos de Portugal no âm-

bito da União Europeia e do tratado 

Euratom, a bacia do Mondego é um 

problema que perdura. No último 

61
antigas minas de urânio foram 
ou vão ser intervencionadas. Os 
trabalhos começaram em 2001 

49 
milhões de euros foram gastos 
até agora na requalificação 
ambiental das zonas mineiras
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Fonte: Empresa de Desenvolvimento Mineiro, SA

Coimbra

Barragem
da Aguieira

CENTRO

Minas existentes
Minas de materiais radioactivos

Obras de reabilitação em curso
Obras de reabilitação concluídas

Chegou a ser uma das mais importantes 
jazidas de urânio da Europa
1913 - Início da exploração da mina na 
produção de rádio
1950/51 - Construção de uma oficina de 
tratamento químico para a produção de 
óxido de urânio
1970 - Início da exploração por lixiviação 
estática in situ dos antigos desmontes
1973 - Fim da exploração por lavra 
subterrânea trocado pelo método 
convencional de desmonte subterrâneo.

Urgeiriça

ADRIANO MIRANDA

análises de 2014 e das anteriores. 

E em alguns sítios mineiros, como 

o Forte Velho e o Reboleiro, as res-

pectivas escombreiras têm “teores 

de elementos radioactivos particu-

larmente elevados”. A advertência 

era clara: “As doses de radiação am-

biental ali medidas recomendam o 

seu confi namento para assegurar a 

protecção radiológica da população 

e do ambiente.”

As análises encontraram contami-

nação de solos e águas, como a área 

de infl uência da mina da Quinta do 

Bispo, onde “são apascentados reba-

nhos de ovinos”. O consumo desta 

carne não representava, porém, um 

risco radiológico para os consumi-

dores. 

Para que os níveis de radioactivi-

dade ambiental nas velhas zonas mi-

neiras continuem a baixar, o relatório 

defendia o controlo e tratamento das 

águas de minas contaminadas, bem 

como “a remediação ambiental de 

vários sítios mineiros ainda não in-

tervencionados”. E isso implica man-

ter a monitorização radiológica de 

solos, águas e produtos hortícolas 

“até a remediação dos sítios conta-

minados e a redução das doses de 

radiação a valores inferiores aos li-

mites legais de protecção radiológica lurdes.ferreira@publico.pt

estarem concluídas e confi rmadas”.

A EDM garante que “o modelo de 

remediação ambiental implementa-

do é considerado internacionalmen-

te uma referência tanto ao nível das 

soluções técnicas como de decisão 

e gestão”, tendo recebido visitas de 

representantes da França, Brasil, Ro-

ménia e Eslováquia.

Quanto ao que um trabalho de re-

mediação faz de facto, a EDM respon-

de que “todos os impactes relevantes 

são eliminados e assegura-se a mo-

nitorização contínua (nos casos mais 

sensíveis através de comunicações 

online) das soluções realizadas”. 

Uma zona contaminada é uma zona 

onde a concentração de partículas 

radioactivas naturais foi aumentada 

devido à exploração de minério, por 

exemplo com a acumulação de areias 

e cascalhos.

O Laboratório de Protecção e Se-

gurança Radiológica faz parte do 

Campus Tecnológico e Nuclear do 

Instituto Superior Técnico, que inte-

grou em 2012 o Instituto Tecnológico 

e Nuclear. Desde 2007 que o LPSR 

desenvolve um programa regular de 

monitorização radiológica ambiental 

das antigas regiões de urânio.

O problema dos escombros mineiros

O
s autores do último 
relatório do Laboratório 
de Protecção e Segurança 
Radiológica sobre os níveis 

de radioactividade das antigas 
zonas de urânio concluíram que 
as escombreiras de uma série de 
minas analisadas, “abandonadas 
e sem confinamento, serão 
uma fonte persistente de 
contaminação radioactiva do 
ambiente durante séculos”.

O relatório, relativo a 2014, 
indica que naquele ano se 
registaram concentrações 
de partículas radioactivas 
(radionuclidos) dez a cem vezes 
mais elevadas do que as de 
“ocorrência natural nos solos 
não contaminados da região”. 
Referiam-se em concreto aos 
resultados das análises aos 
escombros das minas do Forte 
Velho (Guarda), do Reboleiro 
(Trancoso), do Boco (Gouveia) e 
da Maria Dónis (Aguiar da Beira).

“É de realçar a elevada 
radioactividade dos escombros 

da mina do Forte Velho”, 
assinalaram, perante “valores 
muito elevados” de tório, sendo 
“escombros de minério que foi 
lixiviado para a extracção de 
urânio”, para além de “uma forte 
contaminação devido ao deslizar 
de materiais e escorrências 
superficiais da escombreira”. 
Diferentes concentrações, mas 
também em níveis elevados, 
foram encontradas na mina do 
Reboleiro, já não de tório (urânio) 
mas de rádio.

Nas outras duas minas, à 
data com materiais menos 
radioactivos do que nas duas 
anteriores (eram escombros 
mineiros e não de minério, pelo 
que não tinham sido tratados com 
ácido para extracção de urânio ou 
de rádio), “seria de esperar que a 
concentração de urânio estivesse 
quase em equilíbrio”, mas o que 
se encontrou foi teores de urânio 
superiores aos previstos.

“O plano de recuperação 
das antigas áreas mineiras 

abandonadas é composto por 
três fases, que impõem um 
horizonte de realização alargado”, 
responde a administração da EDM 
— Empresa de Desenvolvimento 
Mineiro sobre o facto de 
os trabalhos se arrastarem 
por tanto tempo. À fase de 
elaboração do projecto segue-se 
a montagem do financiamento, 
que inclui fundos europeus e a 
disponibilização da contrapartida 
nacional e, por último, a execução 
de concursos.

A EDM afirma também que 
“em muitos locais têm sido 
realizadas sessões públicas” para 
explicação das soluções técnicas 
definidas, dando como exemplo 
a Urgeiriça. Por outro lado, tem 
procurado parcerias com os 
municípios onde os trabalhos 
foram concluídos, com acordos 
assinados até agora com Mértola, 
Nelas, Mangualde e Gouveia, 
em que antigas áreas mineiras 
foram cedidas para utilização das 
populações. L.F.
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AMBIENTE

A
ntónio Minhoto anda 

nisto há muitos anos. 

Antes de ser presidente 

da Associação de Zonas 

Uraníferas (AZU) foi minei-

ro, de 1976 a 1989. Depois, 

com o encerramento progressivo 

das minas naquela zona onde se cru-

zam os distritos de Viseu, Guarda e 

Coimbra, somou as preocupações 

com os problemas dos antigos minei-

ros às do impacte ambiental do aban-

dono das explorações de urânio.

As antigas minas a céu aberto de 

Quinta do Bispo, Mondego Sul, e 

Castelejo são dos pontos mais sensí-

veis. As duas últimas já têm interven-

ções previstas, mas a recuperação da 

Quinta do Bispo, entre as povoações 

de Póvoa de Espinho e Cubos, ainda 

não tem data para arrancar.

Maria Fernanda carrega um car-

ro com palha numa segunda-feira 

de manhã de cafés fechados, tem-

po chuvoso, ruas quase desertas. A 

eventual contaminação dos solos 

não lhe causa desassossego. Em ca-

sa utilizam a água da rede, mas para 

o cultivo a água vem dos poços. “A 

gente não sabe se a água está conta-

minada, se não está. É o que há.”

Na Póvoa de Espinho, a questão do 

impacte ambiental da antiga mina 

também não é a mais preocupante, 

pelo menos para Hermínia Figueire-

do. O abandono dos terrenos trouxe 

problemas de segurança, conta. Fala 

na vegetação que ali cresce descon-

troladamente (um incêndio em 2015 

amenizou essa situação) e lembra o 

caso de um homem da aldeia que, 

antes de a área ser vedada, ali mor-

reu numa queda, quando ia levar os 

seus animais a pastar.

“Em 2004, quando só tinha aqui 

uma cancela, serviu para um emprei-

teiro menos escrupuloso vir buscar 

material contaminado para utilizar 

nas obras de saneamento básico de 

Cubos”, lembra António Minhoto. 

Hoje, o perímetro da mina tem uma 

cerca e nos sinais colocados à en-

trada da antiga exploração podem 

ler-se os avisos de “proibida a en-

trada — cratera mineira” e “águas, 

areias e escombros eventualmente 

contaminados”. Para lá da vedação 

observa-se a escombreira e o que 

sobra da indústria. Vegetação, um 

monte de aparência terrosa, uma 

cratera e, lá em baixo, uma lagoa 

de águas azul vívido.

O ex-mineiro e ambientalista en-

saia uma explicação para esta apa-

rente despreocupação com as conse-

quências do abandono das explora-

ções uraníferas. “Esta poluição não 

se vê nem se cheira.” Fala mesmo 

em crianças das aldeias circundan-

tes que iam dar mergulhos ao lago 

deixado pela exploração mineira. A 

invisibilidade do problema também 

tornou mais difícil a mobilização das 

populações para protestar contra o 

abandono das várias explorações 

mineiras de urânio na região.

Da Quinta do Bispo avista-se a 

Cunha Baixa, noutra encosta. A 

antiga mina, a escassas dezenas de 

metros de casas, é uma das que já fo-

ram reabilitadas, num projecto que 

custou seis milhões de euros. Hoje, 

Há quem lamente os sucessivos atrasos na requalificação das minas

ADRIANO MIRANDA

Camilo Soldado

Antigo mineiro e ambientalista lamenta atraso na recuperação das antigas minas de urânio e diz que 
é difícil mobilizar a população para o problema ambiental. “Qualquer dia que passe é sempre tempo a mais”

mina abandonada e é deputado da 

CDU na Assembleia Municipal de Tá-

bua. Há vários anos que alerta para 

aquele perigo: há um “problema de 

comunicação de águas” que “afec-

ta todo o Mondego a jusante”. Mas, 

tal como António Minhoto, Jorge 

Sarmento explica que, como este é 

um problema que “não cheira mal, 

não se vê, nem se ouve, as pessoas 

esquecem”. As minas de Mondego 

Sul deixaram de ser exploradas há 

30 anos.

Em Dezembro, o município de Tá-

bua anunciou que o Governo avan-

çaria para a recuperação daquelas 

minas durante este ano, apesar de 

não ter estabelecido prazos nem ter 

adiantado o montante necessário pa-

ra a reabilitação dos terrenos.

Amílcar Castanheira Luís foi pre-

sidente da junta durante 18 anos e 

agora dirige a Acuredepa, uma IPSS 

que comprou os terrenos da antiga 

mina de Ázere à Empresa Nacional 

de Urânio para ali construir um em-

preendimento turístico. O dirigente 

lamenta os sucessivos atrasos justifi -

cados pela EDM com a “falta de ver-

bas” e aguarda agora que se elimine 

a “contaminação de água e solos, de 

forma a permitir a utilização futura” 

dos 17 hectares. 

Enquanto a reabilitação não avan-

ça, a escombreira vai tendo variadas 

utilizações. Já foi palco de uma prova 

de todo-o-terreno, serve para o des-

pejo ilegal de entulho e há quem vá 

ali carregar areia. Perto da lagoa que 

confi na com o Mondego encontram-

se pequenos segmentos de fi os de 

nylon, sinal de que há quem pesque 

nas águas da antiga mina.

A AZU nasceu em 2000 e já viu a 

recuperação das antigas minas de 

urânio da região ser anunciada para 

depois ser adiada. António Minhoto 

não sabe dizer quando fi cará resolvi-

do o problema, mas diz que, depois 

de tantos anos, “qualquer dia que 

passe é sempre tempo a mais”. 

o terreno é ocupado por um açude 

que recolhe águas das chuvas para 

distribuir por campos agrícolas e por 

uma área de recreio, com bancos e 

mesas de betão num plano elevado 

com vista para a povoação.

O presidente da Câmara de Man-

gualde, João Azevedo, diz ter recebi-

do informação da EDM de que a últi-

ma mina a ser intervencionada seria 

a da Quinta do Bispo, por servir de 

estaleiro das obras que vão sendo re-

alizadas. Os trabalhos só arrancarão 

“eventualmente no fi nal de 2018” e 

terão um custo superior às da Cunha 

Baixa. A utilização a dar aos terrenos 

ainda é desconhecida. Esta é uma 

das interrogações do presidente da 

AZU: o que fazer com estes terrenos 

quando recuperados? “Não dão nem 

para agricultura nem para criação de 

gado”, diz, pelo que a sua utilização 

fi ca limitada.

Os censos mostram que, entre 

2001 e 2011, as freguesias de Espi-

nho e da Cunha Baixa perderam cer-

ca de um quinto da população. João 

Azevedo entende esta diminuição 

como fazendo parte de um “despo-

voamento transversal” do interior 

e não como consequência dos peri-

gos que representam as antigas mi-

nas a céu aberto. Mangualde quer 

agora aproveitar a reabilitação dos 

antigos espaços de exploração para 

criar uma rota da história mineira e 

transformar “um problema ambien-

tal num factor de atracção” turística, 

explica o autarca.

Junto ao Mondego
Na aldeia de Ázere, uma pequena 

barreira de terra — que não terá mais 

de cinco metros — separa a albufeira 

da Aguieira da cratera inundada dei-

xada pela antiga exploração. “Con-

forme sobe o nível da barragem, so-

be também o nível da lagoa”, conta 

Jorge Sarmento, que, por várias ra-

zões, tem uma relação de proximi-

dade com as minas de Mondego Sul. 

Para além de ser membro da AZU, 

o seu quintal dá para os terrenos da 

[Mesmo depois de recuperados, 
os terrenos] não dão 
nem para agricultura nem 
para criação de gado
António Minhoto
Presidente da Associação de Zonas Uraníferas

• Águas e escombros de
minas de urânio em vários 
locais, incluindo a bacia 
do Mondego
• Águas superficiais na bacia 
hidrográfica do rio Mondego, 
incluindo três afluentes 
com minas e escombreiras 
de urânio
• Águas subterrâneas de poços 
e furos na zona de várias minas 
• Produtos hortícolas de várias 
áreas mineiras
• Gado ovino, pastagens e 
águas de rega na zona da 
mina da Quinta do Bispo 
(Mangualde) e Ranhados 
(Viseu) para comparação
• Água para consumo humano, 
aerossóis e radão na atmosfera 
em vários locais
• Monitorização da dose de 
radiação ambiente (dose 
externa) nas áreas de várias 
minas de urânio nos distritos 
de Viseu e da Guarda

2014: o que foi 
monitorizado

“Não se vê, não se cheira, não se ouve”

os, 

camilo.soldado@publico.pt

Página 69



  Tiragem: 33872

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 13,04 x 6,48 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 68091476 06-02-2017

Urânio
Andamos há 15 anos 
a limpar minas radioactivas 
e 20 continuam por tratar
Destaque, 2 a 4
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"Não se vê, não se cheira, não se ouve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2017

Meio: Público Online Autores: Camilo Soldado

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8a0eb6ac

 
Antigo mineiro e ambientalista lamenta atraso na recuperação das antigas minas de urânio e diz que é
difícil mobilizar a população para o problema ambiental. “Qualquer dia que passe é sempre tempo a
mais”.
 
António Minhoto anda nisto há muitos anos. Antes de ser presidente da Associação de Zonas
Uraníferas (AZU) foi mineiro, de 1976 a 1989. Depois, com o encerramento progressivo das minas
naquela zona onde se cruzam os distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, somou as preocupações com os
problemas dos antigos mineiros às do impacto ambiental do abandono das explorações de urânio.
 
As antigas minas a céu aberto de Quinta do Bispo, Mondego Sul, e Castelejo são dos pontos mais
sensíveis. As duas últimas já têm intervenções previstas, mas a recuperação da Quinta do Bispo, entre
as povoações de Póvoa de Espinho e Cubos, ainda não tem data para arrancar.
 
Maria Fernanda carrega um carro com palha numa segunda-feira de manhã de cafés fechados, tempo
chuvoso, ruas quase desertas. A eventual contaminação dos solos não lhe causa desassossego. Em
casa utilizam a água da rede, mas para o cultivo a água vem dos poços. “A gente não sabe se a água
está contaminada, se não está  É o que há.”
 
Na Póvoa de Espinho, a questão do impacto ambiental da antiga mina também não é a mais
preocupante, pelo menos para Hermínia Figueiredo. O abandono dos terrenos trouxe problemas de
segurança, conta. Fala na vegetação que ali cresce descontroladamente (um incêndio em 2015
amenizou essa situação) e lembra o caso de um homem da aldeia que, antes de a área ser vedada, ali
morreu numa queda, quando ia levar os seus animais a pastar.
 
“Em 2004, quando só tinha aqui uma cancela, serviu para um empreiteiro menos escrupuloso vir
buscar material contaminado para utilizar nas obras de saneamento básico de Cubos”, lembra António
Minhoto. Hoje, o perímetro da mina tem uma cerca e nos sinais colocados à entrada da antiga
exploração podem ler-se os avisos de “proibida a entrada , cratera mineira” e “águas, areias e
escombros eventualmente contaminados”. Para lá da vedação observa-se a escombreira e o que sobra
da indústria. Vegetação, um monte de aparência terrosa, uma cratera e, lá em baixo, uma lagoa de
águas azul vívido.
 
O ex-mineiro e ambientalista ensaia uma explicação para esta aparente despreocupação com as
consequências do abandono das explorações uraníferas. “Esta poluição não se vê nem se cheira.” Fala
mesmo em crianças das aldeias circundantes que iam dar mergulhos ao lago deixado pela exploração
mineira. A invisibilidade do problema também tornou mais difícil a mobilização das populações para
protestar contra o abandono das várias explorações mineiras de urânio na região.
 
Da Quinta do Bispo avista-se a Cunha Baixa, noutra encosta. A antiga mina, a escassas dezenas de
metros de casas, é uma das que já foram reabilitadas, num projecto que custou seis milhões de euros.
Hoje, o terreno é ocupado por um açude que recolhe águas das chuvas para distribuir por campos
agrícolas e por uma área de recreio, com bancos e mesas de betão num plano elevado com vista para

Página 71



a povoação.
 
O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, diz ter recebido informação da EDM de que a
última mina a ser intervencionada seria a da Quinta do Bispo, por servir de estaleiro das obras que
vão sendo realizadas. Os trabalhos só arrancarão “eventualmente no final de 2018” e terão um custo
superior às da Cunha Baixa. A utilização a dar aos terrenos ainda é desconhecida. Esta é uma das
interrogações do presidente da AZU: o que fazer com estes terrenos quando recuperados? “Não dão
para agricultura nem dão para criação de gado”, diz, pelo que a sua utilização fica limitada.
 
Os censos mostram que, entre 2001 e 2011, as freguesias de Espinho e da Cunha Baixa perderam
cerca de um quinto da população. João Azevedo entende esta diminuição como fazendo parte de um
“despovoamento transversal” do interior e não como consequência dos perigos que representam as
antigas minas a céu aberto. Mangualde quer agora aproveitar a reabilitação dos antigos espaços de
exploração para criar uma rota da história mineira e transformar “um problema ambiental num factor
de atracção” turística, explica o autarca.
 
Junto ao Mondego
Na aldeia de Ázere, uma pequena barreira de terra   que não terá mais de cinco metros   separa a
albufeira da Aguieira da cratera inundada deixada pela antiga exploração. “Conforme sobe o nível da
barragem, sobe também o nível da lagoa”, conta Jorge Sarmento que, por várias razões, tem uma
relação de proximidade com as minas de Mondego Sul. Para além de ser membro da AZU, o seu
quintal dá para os terrenos da mina abandonada e é deputado da CDU na Assembleia Municipal de
Tábua. Há vários anos que alerta para aquele perigo: há um “problema de comunicação de águas” que
“afecta todo o Mondego a jusante”. Mas, tal como António Minhoto, Jorge Sarmento explica que, como
este é um problema que “não cheira mal, não se vê nem se ouve, as pessoas esquecem”. As minas de
Mondego Sul deixaram de ser exploradas há 30 anos.
 
Em Dezembro, o município de Tábua anunciou que o Governo avançaria para a recuperação daquelas
minas durante este ano, apesar de não ter estabelecido prazos nem ter adiantado o montante
necessário para a reabilitação dos terrenos.
 
Amílcar Castanheira Luís foi presidente da junta durante 18 anos e agora dirige a Acuredepa, uma
IPSS que comprou os terrenos da antiga mina de Ázere à Empresa Nacional de Urânio para ali
construir um empreendimento turístico. O dirigente lamenta os sucessivos atrasos justificados pela
EDM com a “falta de verbas” e aguarda agora que se elimine a “contaminação de água e solos, de
forma a permitir a utilização futura” dos 17 hectares.
 
Enquanto a reabilitação não avança, a escombreira vai tendo variadas utilizações. Já foi palco de uma
prova de todo-o-terreno, serve para o despejo ilegal de entulho e há quem vá ali carregar areia. Perto
da lagoa que confina com o Mondego encontram-se pequenos segmentos de fios de nylon, sinal de
que há quem pesque nas águas da antiga mina.
 
A AZU nasceu em 2000 e já viu a recuperação das antigas minas de urânio da região ser anunciada
para depois ser adiada. António Minhoto não sabe dizer quando ficará resolvido o problema, mas diz
que, depois de tantos anos, “qualquer dia que passe é sempre tempo a mais”.
 
6 de fevereiro de 2017, 7:01
 
Camilo Soldado
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Nelson Pereira vence Torneio MP.Martins 2017 - 1ª Prova do Circuito Hotel Sra. do
Castelo 2017 (Mangualde)
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9ef76cb1

 
Realizou-se no passado dia 7 de Janeiro 2017 a 1ª prova do Circuito Hotel Sra. do Castelo 2017 prova
organizada pelo Let&Stroke - Secção de Squash da Casa do Povo de Mangualde.
 
No inicio de um novo ano competitivo em termos de squash nacional, Mangualde foi o local escolhido
para se realizar a primeira prova da época, motivo esse de grande orgulho. Atletas de diferentes
pontos do país dirigiram-se até à nossa cidade e puderam dessa forma disputar os 1º pontos do ano.
 
Em termos de resultados.
 
Nesta 1ª prova da época o grande vencedor foi Nelson Pereira (Mangualde) que venceu nesta final
Miguel Mascarenhas (Porto) por 3-0 (13/11, 11/8, 11/9 ), numa final nunca antes vista nas provas de
Mangualde.
 
SÓNIA MARTINS (MP.MARTINS CONTABILIDADE) / NELSON PEREIRA (Vencedor) e NUNO CASTRO
(Let&Stroke)
 
Nas meias-finais Pereira venceu Rui Ferreira (Viseu) por 3-0 e Mascarenhas venceu Simão Neves
(Anadia) por 3-0.
 
No jogo de atribuição do 3º lugar Rui Ferreira levou a melhor e venceu Neves.
 
No que toca às Placas Secundárias os resultados foram:
 
Na final da Placa A, num jogo disputado entre Leonardo Durães (Santa Comba Dão) e Leonel Pereira
(Lamego), Durães levou a melhor vencendo por 3-0 (11/9, 11/7, 11/9) .
 
Na final da Placa B, num jogo disputado entre Tiago Filipe (Covilhã) e Ireneu Fernandes (Viseu), Filipe
levou a melhor vencendo por 3-1 (11/9, 9/11, 11/7, 11/9).
 
SÓNIA MARTINS (MP. MARTINS CONTABILIDADE, NELSON PEREIRA (Vencedor), MIGUEL
MASCARENHAS (2º Class.), LEONERDO DURÃES (vencedor Placa A)
 
A bancada durante o Torneio MP.Martins Contabilidade
 
Por fim um agradecimento aos patrocinadores Hotel Sra. do Castelo / M.P Martins Contabilidade /
Ourivesaria Sonho d'Ouro / Gabinete de projectos e aos apoios da Câmara e Piscinas Municipais de
Mangualde / Caves Messias / Mau Maria - Design
 
A próxima prova deste circuito será o torneio de Fevereiro 2017 e que se realizará a 18 de Fevereiro.
 
Publicado em terça, 7 de fevereiro de 2017
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Investimento atinge os sete milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09-02-2017

Meio: Beirão Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2c051e50

 
Qui, 09 de Fevereiro de 2017 13:21
 
Investimento atinge os sete milhões de euros
 Melhoria da rede viária, infraestruturas, educação, regeneração urbana e zonas empresariais na mira
da autarquia
 A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de
2017, um conjunto de empreitadas, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento Público, que
visam a resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do concelho.
 O investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar
(com um investimento de meio milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se
encontra em fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a melhoria da rede viária,
num conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como
tratamento de águas residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 O maior investimento de sempre no concelho
 Para o presidente da Câmara, João Azevedo, " Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, ao maior
investimento de sempre no concelho. Não são promessas. São factos concretos! Temos várias
empreitadas em fase de contratação pública e outras já contratualizadas que poderão começar nos
próximos dias".
 O autarca afirma "acabámos de arrumar a casa em 2016 e preparámos um plano de investimento
público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e com fundos
comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando recuperar o tempo
perdido".
 "A autarquia, e os seus serviços, têm sido inexcedíveis na preparação deste plano de investimentos,
que já leva mais de dois anos de trabalho de gabinete, e que agora está a passar para a execução,
deixando-me extremamente orgulhoso e satisfeito. Lidero uma equipa, uma autarquia com excelentes
profissionais", salienta.
 O autarca acrescenta ainda que "o investimento público não fica por aqui. A regeneração urbana, o
tratamento de águas residuais, a educação, a rede viária e as Zonas Empresariais continuarão a ser
uma preocupação e uma prioridade. Não conseguimos chegar a todos os problemas ao mesmo tempo,
mas a seu tempo vamos ter que os resolver. Temos vários projetos técnicos de execução na sua reta
final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que vão ser apresentados este mês e
que representarão mais investimento na linha do plano de desenvolvimento estratégico do município."
 
 Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 Próximo
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ãk 

CAMARA DE MANGUALDE ATRIBUI 14 BOLSAS 

DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
Inserida nas políticas edu-

cativas e sociais do Municipio 
de Mangualde, a autarquia atri-
buiu, pela primeira vez, 14 
bolsas de estudo a jovens estu-
dantes do Ensino Superior, resi-
dentes no concelho e que con-
cluíram com sucesso o ano le-
tivo anterior, mas que não 
dispõem de meios suficientes 
para suportarem os encargos 
correspondentes á frequência de 
cursos universitários. Com  um 
valor global de 10.000 euros, es- as condições referidas em 
tas bolsas podem ser renovadas regulamento próprio. 
de ano para ano, de acordo com A medida visa estimular e  

aqueles que, não obstante as 
suas capacidades, são econo-
micamente desfavorecidos, e 
tem como principal objetivo 

(, )I>k, tunidadese a coesão territorial. 
promovera igualdade de opor- 

\
Com esta iniciativa, a Câ- 

mara Municipal de Mangualde 
pretende valorizara aposta na 
educação e no ensino, enquanto 
ferramentas cruciais para a 
formação de cidadãos consci- 

motivar os jovens na sua for- entes e devidamente informa- 
mação pessoal .e académica e das/os para enfrentar os desafios 
apoiar financeiramente todos profissionaisdo futuro. 
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MANGUALDE: 

INVESTIMENTOS EM CURSO ATINGEM OS 7 MILHÕES DE EUROS 

A Câmara Municipal de vamos sustentadamente investir 
Mangualde tem em curso, no no concelho e nas pessoas, ten- 
âmbito do Plano Estratégico de tando recuperar o tempo per- 
Investimento Público, um dido", sublinha o autarca. 
conjunto de empreitadas - umas Várias freguesias do con- 
em fase de contratação pública e .4,-.-,-.,,-,577., = celho serão alvo de investi- 
outras já contratualizadas que 'ar` .,:- , . ,..,, -•-.4 •,,,

mentos e intervenções, funda- 
poderão começar nos próximos mentalmente na rede viária e 

110' ' dias - que totalizam um in- infraestruturas, como água e 
vestimento de 7 milhões de '1/4. saneamento. O investimento 
coros. Montante que inclui a será já uma realidade durante o 
requaliticação do parque escolar anode2017. 
(meio milhão de curas), a re- João Azevedo acrescenta 
qualificação do Bairro do Mo- t . ainda que o investimento pá- 
domo, em fase de implemen- blico não fica por aqui "Temos 
cação (350 mil euros), melhoria vários projetos técnicos de 
da rede viária, infraestruturas de 

Ili
execução na sua reta final e es- 

águas e saneamento básico, bem tamos a preparar candidaturas a 
como o tratamento de águas' 

.1_0. JL i1 t fundos comun itários que vão ser 
residuais e conclusão da Zona apresentados este mês e que 
Empresarial do Salgueiro. 'ao maior investimento de investimento público sustenta- representarão mais investi- 

Para o presidente daCâmara, sempre" no concelho. "Depois do, sem precedentes na história mento na linha do plano de de-
João Azevedo. Mangualde vai de arrumada a casa em 2016, do município. Com  capitais pró- senvolvimento estratégico do 
assistir, nos próximos tempos, preparámos um plano de prios e com fundos o3munitários Município." 
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Mangualde atribui 
14 bolsas de estudo
Ensino Superior Medida visa estimular estudantes na sua formação 
e terá um valor global de 10 mil euros
A Câmara de Mangualde atri-
buiu, pela primeira vez, 14 bol-
sas de estudo a jovens estu-
dantes do ensino superior, re-
sidentes no concelho e que
concluíram com sucesso o ano
lectivo anterior, mas que não
dispõem de meios suficientes
para suportarem os encargos
correspondentes à frequência
de cursos universitários. 

Com um valor global de 10
mil euros, estas bolsas podem
ser renovadas de ano para ano,
de acordo com as condições
referidas em regulamento pró-
prio. 

A medida visa estimular e
motivar os jovens na sua for-
mação pessoal e académica e

apoiar financeiramente todos
aqueles que, não obstante as
suas capacidades, são econo-

micamente desfavorecidos,
adoptando, neste sentido, po-
líticas educativas e sociais que

promovam a igualdade de
oportunidades e a coesão so-
cial. 

A atribuição de bolsas de es-
tudo ao ensino superior teve
como principal objectivo pro-
mover a igualdade de oportu-
nidades e a coesão territorial,
estimulando e motivando
as/os jovens para a sua forma-
ção pessoal e académica.

Com esta iniciativa, a Câmara
Municipal de Mangualde pre-
tende valorizar a aposta na edu-
cação e no ensino, enquanto
ferramentas cruciais para a for-
mação de cidadãos conscientes
e devidamente informadas/os
para enfrentar os desafios pro-
fissionais do futuro. |

Alunos do ensino superior recebem apoio da Câmara
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, de Mangualde, acolhe até ao � nal 
do mês a exposição “Reciclar a Brincar”.
“Com o intuito de alertar as novas ge-
rações para a importância e para as 
vantagens do reaproveitamento, in-
centivar a criatividade e gerar cons-
ciência ambiental e responsabilida-
de social, a exposição é composta por 
brinquedos feitos de materiais recicla-
dos”, explica a autarquia.
As obras foram feitas por crianças e 
jovens no âmbito do Contrato Local 
de Desenvolvimento Social 3G, em 
parceria com a equipa multidiscipli-
nar “Reconstruir”, do Centro Social e 
Cultural da Paróquia de Mangualde.

  MANGUALDE

EXPOSIÇÃO “RECICLAR 
A BRINCAR” PATENTE 
ATÉ AO FIM DO MÊS
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  ELEIÇÕES

CANDIDATOS: OS QUE JÁ 
ESTÃO CONFIRMADOS E OS 
QUE PODEM (OU NÃO) IR

Partidos começam agora a fechar candidaturas e a 
dar a conhecer os seus candidatos. Processos para 
as eleições autárquicas dependentes dos timings das 

comissões políticas e também das disponibilidades. Se há 
concelhos onde as negociações são fáceis, noutros ainda há 
“muita pedra a partir”

PSD
COLIGAÇÃO EM VILA NOVA DE PAIVA
E JOAQUIM MESSIAS EM MANGUALDE
O vereador eleito pela coligação PSD/
CDS em Mangualde é o candidato 
do PSD à Câmara local. Joaquim 
Messias, também dirigente do Sindi-
cato dos Professores da Zona Centro, 
afeto à UGT, foi um dos nomes já 
aprovados pela Comissão Distrital 
do Partido às autárquicas deste ano. 
Pedro Alves, presidente do órgão, 
anunciou ainda que haverá coligação 
com o CDS em Vila Nova de Paiva 
e que Manuel Custódio, que já foi 
presidente da Câmara, é o candidato. 
Nas últimas eleições autárquicas, 
em 2013, o PSD e o CDS concor-
reram juntos em nove municípios. 
Para este ano, os partidos contam 
manter a coligação em Tabuaço. 
Em Oliveira de Frades, onde o 
candidato é o atual vereador Paulo 
Antunes, também os dois partidos 
vão em conjunto. O mesmo se passa 
em Cinfães onde o PSD já aprovou 
Bruno Rocha como candidato (ver 
texto nesta página).
Ainda por decidir está se é para 
manter ou não as coligações em 
Penalva do Castelo e Moimenta da 
Beira, onde ainda não há um inter-
locutor por parte do PSD.

Em cima da mesa poderão estar 
novas coligações em Castro Daire 
(Paulo Almeida é o nome falado) e 
em Santa Comba Dão, dois municí-
pios liderados por socialistas, assim 
como em Tarouca. Desfeita está já 
a coligação que sempre existiu em 
Nelas. Aqui, os sociais-democratas 
já tinham con� rmado Isaura Pedro 
como candidata, a atual deputada 
que já foi presidente de câmara 
naquele concelho. Também em Re-
sende, PSD e CDS vão seguir, cada 
um, o seu caminho depois de terem 
concorrido coligados em 2013. O 
candidato social-democrata é Jaime 
Alves e o CDS espera apresentar o 
seu dentro de dias. 
Até ao dia 21 de março, a Comissão 
Distrital do PSD terá que ter todos 
os candidatos fechados e apresenta-
dos na Comissão Nacional. 
Às recandidaturas de Almeida 
Henriques e Rui Ladeira, já aprova-
das,  para um segundo mandato em 
Viseu e Vouzela, respetivamente, 
deverão juntar-se as reconduções de 
presidentes de Câmara em S. João 
da Pesqueira, Sernancelhe, Arma-
mar, Tondela e Mortágua.

LAMEGO
CDS DIZ ESTAR PREPARADO PARA IR 
SOZINHO
Ainda sem decisão está o município 
de Lamego, não se sabendo ainda se 
os dois partidos vão juntos. O CDS 
já avisou que está preparado para ir 
sozinho. José Pinto, atual presidente 
da Concelhia e vice-presidente do 
município, tem estado no terreno e 
já tem preparadas várias listas nas 
freguesias para concorrerem com 
o símbolo do CDS. Há na Distrital 
centrista quem defenda que o CDS 
deve concorrer sozinho porque terá 
sempre garantida a eleição de um 
vereador que fará a maioria com 
quem vencer as eleições: PS ou PSD. 
O único problema, dizem dirigentes 

do CDS, está no facto de José Pinto 
não colher unanimidade entre os 
militantes para encabeçar a lista, 
como o próprio pretende. 
Na negociação para a coligação 
entre os dois partidos estão as po-
sições nas listas. O PSD dá ao CDS 
o quarto ou o sexto lugar conforme 
o estabelecido no último acordo ou 
o terceiro se a indicação for uma 
mulher. Mas como José Pinto quer 
ser o primeiro da lista do CDS tem 
atirado para o PSD a indicação de 
uma mulher para o segundo lugar, 
uma hipótese que os sociais-demo-
cratas não querem.

CINFÃES
BRUNO ROCHA É O ESCOLHIDO PELO PSD
Bruno Rocha, atual líder do PSD 
em Cinfães, é o cabeça de l ista 
para as eleições autárquicas deste 
ano, numa lista em coligação com 
o CDS. O presidente da Concelhia 
social-democrata foi o escolhido 
para recuperar a autarquia agora 
liderada pelo socialista Armando 

Mourisco.
Aos 35 anos, Bruno Rocha, também 
deputado na Assembleia Municipal, 
assume um dos principais reptos da 
sua carreira que tem novo capítulo 
depois de nas eleições legislativas de 
2015 ter sido candidato a deputado 
na Assembleia da República pelo 

círculo eleitoral de Viseu.
Parco em palavras, o candidato re-
mete para mais tarde uma declara-
ção o� cial sobre a sua candidatura e 
que só depois da Comissão Nacio-
nal do PSD aprovar o seu nome é 
que  prestará mais declarações.
Depois de ter somado 36,52 por 

cento dos votos nas últimas eleições 
autárquicas, atrás dos 57,71 por 
cento do PS, para o PSD Cinfães o 
objetivo passa por manter a toada 
de evolução já que em 2009 tinha-se 
ficado pelos 26,56 por cento, mas 
sem a coligação com o CDS-PP que 
surgiu há quatro anos.
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Com a condenação do Tribunal pelo 
crime de peculato (ver página 18), o an-
tigo vice-presidente do executivo PSD, 
António José Correia, que era apontado 
como candidato do PSD às eleições 
autárquicas para a Câmara Municipal 
de Santa Comba Dão fica definitiva-
mente afastado da corrida, obrigando 
as estruturas distritais e concelhias dos 
sociais-democratas a encontrar uma 
outra solução.
Face a este desfecho, António José 
Correia considera que “aquilo que se vê 
é que foi um processo político desde o 
início e que a decisão deixou-se toldar 

por estas questões de carácter político 
como uma intervenção direta naquilo 
que vai ser o processo autárquico em 
Santa Comba Dão”. 
E acrescentou: “com a condenação estarei 
hoje absolutamente condicionado para 
participar nesse processo, mas porque 
alguém o condicionou de uma forma 
absolutamente injusta, e naturalmente, 
consideramos que a Justiça quer se justa 
não se quer justicialista”, concluiu.
Pedro Alves, presidente da Comissão 
Política Distrital do PSD de Viseu, diz 
que na verdade “após este julgamento, o 
próprio António José Correia disse-me 

não ter condições para continuar neste 
processo e, naturalmente, que nós res-
peitamos a decisão e, em função disso, 
o partido, como já tinha dito, tomará as 
decisões dentro do calendário que está 
previsto para o final do mês de março, 
naturalmente com a condicionante de 
já não podermos contar com a disponi-
bilidade do António José Correia”.
“Esperávamos também que o julga-
mento tivesse outro desfecho, não 
nos pareceu sequer que houvesse aqui 
matéria para chegar a uma conclusão 
destas. No entanto é a justiça, temos 
que respeitar a decisão dos Tribunais 

e também a decisão do António José 
Correia”, concluiu Pedro Alves.
Também em S. Pedro do Sul, a pessoa 
que o PSD tinha escolhido para encabe-
çar a lista à Câmara está agora acusada 
pelo Ministério Público no caso do 
Planalto Beirão. Assim sendo, apesar 
de António Carlos Figueiredo conti-
nuar a querer ser candidato porque se 
considera inocente, a Distrital não quer 
na corrida um antigo autarca com um 
processo em Tribunal. De qualquer 
modo, também não o quer impedir 
para que a Distrital não seja acusada de 
o condenar antes do tempo.

SÁTÃO
O SOCIALISTA “INDEPENDENTE” E AS DÚVIDAS NO PSD

Os antigos presidentes de juntas de 
freguesia do tempo de Fernando 
Ruas e que,  ta l  como o a nt igo 
presidente da Câmara de Viseu não 

se puderam candidatar por causa 
da limitação de mandatos, não se 
conformam com a ausência de uma 
candidatura alternativa a Almeida 

Henriques.
Depois de Fernando Ruas e Amé-
rico Nunes já terem dito que não 
são candidatos, existem contactos 

para que Alberto Ascenção – ex-
-presidente da Junta de Torredeita 
eleito pelo PS – lidere uma lista de 
independentes.

APOIANTES DE RUAS À PROCURA DE UM INDEPENDENTE

VISEU
CANDIDATO SOCIALISTA PARA A CÂMARA  ESCOLHIDO A 24 DE FEVEREIRO
Os candidatos do PS à Câmara de 
Viseu vão ser escolhidos a 24 de 
fevereiro por votação na Comissão 
Política Concelhia onde têm assen-
to 60 militantes. A apresentação de 
candidaturas está aberta até ao dia 
15 e na corrida estão, para já, Lúcia 
Silva, a primeira candidata a candi-
data a demonstrar disponibilidade, 

e Aug usto Antunes ,  mi l itante 
socialista e membro da Assembleia 
de Freguesia de Viseu. 
A escolha por votação dos can-
didatos foi tomada depois de se 
confirmar que para além de Lúcia 
Silva, havia mais socialistas dispos-
tos a liderar uma candidatura. Na 
reunião da Comissão Política sobre 

o processo autárquico, ainda houve 
propostas para que a escolha fosse 
feita com a realização de primárias, 
método em que todos os militantes 
e  s i mpat i z a ntes  do PS ser ia m 
chamados a escolher o candidato. É 
que de outra forma, os militantews 
dizem que enão não vale a pena 
convocar um plenário, quando 

afinal quem vai votar são apenas 
os que têm assento na Comissão 
Política. “Esvazia-se o plenário”, 
defendem.
A presidente da Concelhia, Adelai-
de Modesto, era uma das defenso-
ras deste método. Na votação final, 
houve 14 votos a favor desta propos-
ta contra 24 da que saiu vencedora.

O presidente da Concelhia de Viseu 
do CDS, Carlos Cunha, vai pedir 
um plenário concelhio para esco-
lher o melhor candidato à autarquia 
viseense. Depois da contestação 
interna por ter afirmado que es-
taria disponível para apoiar uma 
eventual candidatura liderada por 

Américo Nunes, antigo vice-pre-
sidente do executivo de Fernando 
Ruas (PSD), Carlos Cunha vai reu-
nir com os militantes do concelho 
e encontrar um nome consensual. 
O CDS já tem definido o perfil do 
candidato e que pode passar por 
pessoas não filiadas no Partido mas 

que se enquadrem naquilo que são 
as matrizes centristas. 
A decisão terá sido tomada depois 
da reunião do plenário concelhio 
que aconteceu no último fim de 
semana. Um encontro que era 
aguardado com alguma expetativa 
e que surgiu depois da troca de 

acusações, no Jornal do Centro e 
nas redes sociais, entre o presiden-
te da Concelhia e o vice-presidente 
da Distrita l, Francisco Mendes 
da Silva. Numa espécie de “per-
doa-me”, os dois mil itantes do 
CDS arrumaram os “machados de 
guerra”.

MILITANTES É QUE DECIDEM CANDIDATO DO CDS

Em Sátão a certeza é que Acácio 
Pinto vai ser um dos candidatos à 
Câmara Municipal. Um socialista 
que se apresenta como independente 
que poderá seguir para as próximas 
autárquicas acompanhado por Vítor 
Figueiredo, o número dois da lista, 
diretor do Jornal Gazeta de Sátão. Na 
candidatura, a acompanhar o atual 
deputado da Assembleia Municipal 
satense e antigo deputado pelo PS na 
Assembleia da República, deverão ir 
Paula Cristina Cardoso, atual diretora 

do Museu Nacional Grão Vasco e Rui 
Manuel Cabral, presidente da Junta de 
Freguesia de Rio de Moinhos. 
Quanto à Assembleia Municipal, 
Acácio Pinto tem como candidato o 
médico aposentado António Carlos 
Xavier de Sá, antigo militante do PSD, 
que já concorreu pelo Partido da Terra 
e chegou a ser eleito como vereador. 
Mas é aqui que também reside a dú-
vida: é que António Carlos até poderá 
não ser o candidato à Assembleia, mas 
sim o número dois de Acácio Pinto na 

corrida à Câmara Municipal de Sátão. 
A ser esta a opção, a lista terá que 
sofrer alterações e Vítor Figueiredo 
poderá “saltar”. 
E se do lado dos independentes 
as coisas até estão mais ou menos 
encaminhadas, do lado do PSD são 
muitas as dúvidas. Alexandre Vaz, 
o atual presidente da autarquia 
satense, tem que deixar o cargo por 
imposição da lei de limitação de 
mandatos e há muito que tem mos-
trado vontade em querer passar a 

pasta ao seu genro, Daniel Azevedo, 
o que não estará a ser bem visto. 
Fernando Correia Gomes, vereador 
da autarquia, poderá ser o número 
dois, seguido de Zélia Maria de 
Figueiredo e Silva, vereadora com 
os pelouros da Cultura, Educação 
e Desporto e Nuno Almeida, atual 
assessor do vice-Presidente de Câ-
mara. Para a Assembleia Municipal, 
a ser Daniel Azevedo o cabeça de 
lista, fala-se em Eugénia Duarte, que 
atual já cumpre essa função.

SANTA COMBA DÃO E S. PEDRO DO SUL
CONDENADOS E ACUSADOS FORA DA CORRIDA PELO PSD
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HOJE

APRESENTAÇÃO 
DO PEDU E PERU

Lamego
17h00

O Salão Nobre da Câmara
Municipal de Lamego recebe
a apresentação do Plano Es-
tratégico de Desenvolvi-
mento Urbano e do Plano
Estratégico de Reabilitação
Urbana.

CONFERÊNCIAS
TEEN

Santa Comba Dão 
e Tondela
11h30 e 14h30

No âmbito do projecto ‘Em-
preendedorismo nas Esco-
las’, a Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão
Lafões (CIM)  promove mais
um conferência Teen para os
alunos de Santa Comba Dão,
na Escola Secundária (11h30)
e para os alunos de Tondela
(14h30), no auditório da
ACERT.

AMANHÃ

NOVO EDIFÍCIO 
DO POLITÉCNICO

Lamego
15h00

A secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Fernanda Rollo,
preside à cerimónia de inau-
guração do novo edifício pe-
dagógico, ampliado e
requalificado, da Escola Su-
perior de Tecnologia e Ges-
tão de Lamego. A sessão
conta ainda com a participa-
ção do presidente do Politéc-
nico de Viseu, Fernando
Sebastião, e do presidente da
Câmara de Lamego, Fran-
cisco Lopes.

PRÓXIMOS DIAS

2.º WANTED 
BUSINESS IDEIAS

Mangualde
Quarta-feira, 16h00

A Biblioteca Municipal de

Mangualde recebe a sessão
pública de apresentação da
2.ª edição do concurso de
ideias de negócio ‘Wanted
Business Ideas’, da Comuni-
dade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões.

FESTIVAL DE SOPAS

Sernancelhe
Sexta-feira, 18h00

Entre sexta-feira e domingo,
Sernancelhe é palco do 4.º
Festival de Sopas e Encontro
de Ranchos, no Expo Salão.
Dezasseis associações parti-
cipam no certame, que tem
provas de sopas gratuitas e
actuações de ranchos.

O FEITICEIRO DE OZ

Resende
Sexta-feira, 21h00

A Oficina de Teatro Eç’Agora
apresenta a peça ‘O Feiti-
ceiro de Oz’, no próxima
sexta-feira, às 21h00, no Au-
ditório Municipal de Re-
sende.

TEATRO PELA 
COMPANHIA 
VISÕES ÚTEIS

Mortágua
Sexta-feira, 21h30

‘Outras vozes, outra gente –
Mostra em rede de teatro do-
cumental’ é um projecto de
teatro documental ou teste-
munhal que pretende ser
uma mostra de teatro em
rede a acontecer no território
da região centro. O Centro de
Animação Cultural de Mor-
tágua acolhe o primeiro es-
pectáculo, ‘Romance da
Última Cruzada’, da compa-
nhia Visões Úteis.

FORMAÇÃO EM
SUPORTE BÁSICO
DE VIDA

Tondela
Sábado, 14h00

A Safetyforma - Formação e
Segurança, vai realizar, nas
suas instalações uma forma-
ção de Suporte Básico de
Vida - Pediátrico para todos
os pais e educadores.  
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Joaquim Messias é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde
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Joaquim Messias é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde
 
2017-02-13
 
Através de comunicado a comissão política do PSD de Mangualde acaba de anunciar que Joaquim
Messias será o candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde nas eleições autárquicas de 2017.
 
Joaquim Lúcio Trindade Messias, actual vereador da Câmara Municipal, "enquadra-se no perfil traçado
para os candidatos do PSD a nível nacional", referem os sociais-democratas de Mangualde, que
acrescentam que "a nomeação resultou da votação interna no seio dos órgãos concelhios do PSD e,
posteriormente, validado em sede de comissão política distrital".
 
O comunicado refere ainda que "assumimos em conjunto, com confiança e sentido de
responsabilidade, o próximo desafio autárquico, defendendo sempre que os mangualdenses estão no
centro de toda a esfera das competências municipais".
 
Os sociais-democratas de Mangualde concluem dizem que Joaquim Messias é um "homem sério,
honesto e capaz, e a pessoa certa para recentrar, de novo, a acção municipal naquilo que mais
interessa, as pessoas".
 
2017-02-13
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: Correio da Manhã Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8e1eb10d

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
14:47
 
Por Lusa
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: Destak Online
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo. Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que
as duas empresas - a espanhola do ramo da logística e a norte-americana dedicada à montagem e à
metalomecânica - deverão contratar 140 pessoas. "A movimentação de terras (para instalar as
empresas) já está a ser feita e já estão à procura de pessoas disponíveis para formação junto das
entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
14 | 02 | 2017   14.48H
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Diário As Beiras - Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer
Peugeot-Citroen
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
14 Fevereiro, 2017 at 19:00
 
Agencia Lusa
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 (textos)

Numa altura em que a infor-
mática nada tinha a ver com
aquilo que é hoje, um grupo de
municípios decidiu formar a
Associação de Informática da
Região Centro (AIRC). «Na al-
tura foi extremamente inova-
dor», observa o actual presi-
dente da associação, Nuno
Moita, fazendo notar que es-
tava em causa uma «figura de
associação de municípios que
desenvolvia soluções informá-
ticas para os próprios municí-
pios». Foi no ano de 1982 e teve,
destaca, o seu «pioneirismo».

«Era uma época muito em-

brionária da informática e a as-
sociação tem esse mérito. Foi
inovadora na altura e mantém-
-se inovadora», destaca Nuno

Moita.
A AIRC tem desde
a sua fundação 29

municípios asso-
ciados. «A prin-
cipal actividade
é a produção de
software e for-

necimento de
produtos e serviços

dirigidos, preferencial-
mente, à administração pú-

blica local», resume Nuno
Moita. Sendo uma associação
de municípios, a AIRC não
deixa, contudo, de trabalhar e

competir no mercado concor-
rencial, lado a lado com qual-
quer outra empresa que actue
na sua área de negócio.

José Viterbo, em representa-
ção da Câmara de Coimbra, foi
o presidente da Comissão Ins-
taladora da AIRC, em 1982, e
primeiro presidente da asso-
ciação, em 1983. No ano se-
guinte era Mendes Silva quem
o substituída, sendo o presi-
dente seguinte Jaime Soares,
presidente da Câmara de Poia-
res, que ocupou o cargo entre
1986 e 2013. Desde 2013 que é
Nuno Moita, presidente da Câ-
mara de Condeixa, que assume
a missão de presidir à associa-
ção.  

UMA DECISÃO INOVADORA
DE UM GRUPO DE MUNICÍPIOS
FUNDAÇÃO A PRODUÇÃO DE SOFTWARE E O FORNECIMENTO DE PRODUTOS  E SERVIÇOS PARA
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL É A PRINCIPAL ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO

Nuno Moita recorda o pioneirismo dos municípios em 1982

Presidentes 
da AIRC: 
José Viterbo,
Mendes Silva,
Jaime Soares
e Nuno Moita 

INFORMAÇÕES

ÓRGÃOS SOCIAIS

PRESIDENTE
Nuno Moita, presidente
da Câmara de Condeixa

VOGAIS
Humberto Oliveira, presi-
dente da Câmara de Pe-
nacova;
João Miguel Henriques,
presidente da Câmara de
Poiares;
Raul Almeida, presidente
da Câmara de Mira;
Paulo Santos, presidente
da Câmara da Batalha

ASSEMBLEIA
INTERMUNICIPAL 
Álvaro Amaro, presidente
da Câmara da Guarda;
João Nuno Ferreira, pre-
sidente da Câmara de
Mangualde;
José Brito Dias, presi-
dente da Câmara de
Pampilhosa da Serra
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c8aa8d5c

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo. Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que
as duas empresas - a espanhola do ramo da logística e a norte-americana dedicada à montagem e à
metalomecânica - deverão contratar 140 pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista. O
diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências. O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca
de 17 mil metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas. "Uma
terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá um
aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que dos
atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar". Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa
deverá ser produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
 
Inserido em 14, Fevereiro - 2017
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Novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
PUB
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
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Universidade Europeia e Turismo de Portugal promovem viagem de comboio para
valorizar o interior de Portugal: Dezenas de estudantes apresentam projetos durante
a viagem pela linha da Beira Alta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: Notícias de Resende Online

URL:http://www.noticiasderesende.com/2017/02/universidade-europeia-e-turismo-de.html

 
Universidade Europeia e Turismo de Portugal promovem viagem de comboio para valorizar o interior
de Portugal: Dezenas de estudantes apresentam projetos durante a viagem pela linha da Beira Alta
 
A Universidade Europeia e o Turismo de Portugal acabam de selecionar os 20 projetos a integrar o
desafio "Tourism Train Experiences", uma iniciativa inovadora que pretende promover o turismo
ferroviário regional com o contributo de estudantes da Universidade Europeia e de outras instituições.
Os projetos selecionados vão ser apresentados às diferentes entidades regionais durante uma viagem
de comboio pela linha da Beira Alta (Lisboa, Entroncamento, Coimbra, Mangualde, Guarda, Vilar
Formoso e Nelas) que terá início no próximo dia 17 de fevereiro (sexta-feira), em Lisboa, pelas 8h00,
e chegada a Santa Apolónia prevista para o dia seguinte, pelas 22h00.
 
O "Tourism Train Experiences" é uma iniciativa promovida, pelo segundo ano consecutivo, pela Escola
de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia, com o objetivo de potenciar o
Turismo ferroviário e as regiões portuguesas com menor crescimento turístico através de projetos de
estudantes universitários que se destaquem pelo empreendedorismo e pela inovação.
 
Centrados nas áreas do Turismo militar, histórico, ferroviário, gastronómico, de natureza lendas e
tradições e, preservando a autenticidade das regiões portuguesas, estes projetos de 66 estudantes
pretendem contribuir para desenvolver o turismo no interior do país. A iniciativa, única em Portugal, é
dedicada à promoção da Beira Alta como região turística, tendo como mote para o desenvolvimento
dos trabalhos o tema: "Lendas e Tradições da Península Ibérica".
 
Para além de proporcionar uma experiência de competição diferente no decorrer de uma viagem de
comboio, a iniciativa vai selecionar um projeto por cada uma das localidades que integraram a região
da Beira Alta. Os sete projetos vencedores serão posteriormente anunciados na BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa de 2017 -, e vão ter à disposição um programa de incubação para poder tornar
possível a sua concretização.
 
Concebido e desenvolvido pela Universidade Europeia, com o apoio do Turismo de Portugal, o Tourism
Train Experience conta ainda com o apoio de várias outras instituições, nomeadamente Governo
Português, Instituto Politécnico da Guarda, Universidade de Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra,
Câmara Municipal de Nelas, Câmara Municipal de Mangualde, Federação das Confrarias Gastronómicas
de Portugal, Rotas de Portugal, Associação de Turismo da Natureza Faia Brava, Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo, Câmara Municipal de Almeida, Grupo de reconstituição histórica do município de
Almeida, Academia Militar, CP Comboios de Portugal, Museu Ferroviário Nacional, RIBACVDANA-
Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário e Confederação do Turismo Português,
entre outras.
 
terça-feira, 14 de fevereiro de 2017 Publicado por Notícias de Resende
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo.
 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
esta terça-feira o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
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Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
 
14/2/2017, 15:27
 
Agência Lusa
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
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Mangualde, Viseu, 14 fev (Lusa) - Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a
laborar em Mangualde no início de 2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai
produzir um novo modelo, anunciou hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: Redator Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1399d0b2

 
Mangualde, Viseu, 14 fev (Lusa) - Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a
laborar em Mangualde no início de 2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai
produzir um novo modelo, anunciou hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
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Novo modelo da PSA atrai duas multinacionais para Mangualde
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As duas unidades deverão contratar 140 pessoas para fornecer a construtora de automóveis
 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
esta terça-feira o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O director da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência
Lusa que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indirectos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos actuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indirectos de proximidade que se devem
criar".
 
Actualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde para fornecer Peugeot-Citroen
(PSA)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-02-2017

Meio: RTP Online
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Lusa 14 Fev, 2017, 14:59 | Economia
 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do `sourcing` (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
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Multinacional vai instalar-se em Mangualde
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Uma multinacional espanhola e outra norte americana vão instalar-se em Mangualde, para fornecer a
fábrica da PSA da Peugeot e da Citroen.
Declarações de João Azevedo, presidente da Câmara Municipal da Mangualde.
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Turismo de Portugal promove turismo ferroviário regional em parceria com
Universidade Europeia
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15 Fevereiro 2017
 
15 Fevereiro 2017
A Universidade Europeia e o Turismo de Portugal acabam de selecionar os 20 projetos a integrar o
desafio "Tourism Train Experiences", uma iniciativa inovadora que pretende promover o turismo
ferroviário regional com o contributo de estudantes da Universidade Europeia e de outras instituições.
Os projetos selecionados vão ser apresentados às diferentes entidades regionais durante uma viagem
de comboio pela linha da Beira Alta (Lisboa, Entroncamento, Coimbra, Mangualde, Guarda, Vilar
Formoso e Nelas) que terá início no próximo dia 17, sexta-feira, em Lisboa, pelas 8 horas, e chegada a
Santa Apolónia prevista para o dia seguinte, pelas 22 horas.
O "Tourism Train Experiences" é uma iniciativa promovida, pelo segundo ano consecutivo, pela Escola
de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia, com o objetivo de potenciar o
Turismo ferroviário e as regiões portuguesas com menor crescimento turístico através de projetos de
estudantes universitários que se destaquem pelo empreendedorismo e pela inovação.
Centrados nas áreas do Turismo militar, histórico, ferroviário, gastronómico, de natureza lendas e
tradições e, preservando a autenticidade das regiões portuguesas, estes projetos de 66 estudantes
pretendem contribuir para desenvolver o turismo no interior do país. A iniciativa, única em Portugal, é
dedicada à promoção da Beira Alta como região turística, tendo como mote para o desenvolvimento
dos trabalhos o tema: "Lendas e Tradições da Península Ibérica".
Para além de proporcionar uma experiência de competição diferente no decorrer de uma viagem de
comboio, a iniciativa vai selecionar um projeto por cada uma das localidades que integraram a região
da Beira Alta. Os sete projetos vencedores serão posteriormente anunciados na BTL - Bolsa de
Turismo de Lisboa de 2017 -, e vão ter à disposição um programa de incubação para poder tornar
possível a sua concretização.
Concebido e desenvolvido pela Universidade Europeia, com o apoio do Turismo de Portugal, o Tourism
Train Experience conta ainda com o apoio de várias outras instituições, nomeadamente Governo
Português, Instituto Politécnico da Guarda, Universidade de Coimbra, Câmara Municipal de Coimbra,
Câmara Municipal de Nelas, Câmara Municipal de Mangualde, Federação das Confrarias Gastronómicas
de Portugal, Rotas de Portugal, Associação de Turismo da Natureza Faia Brava, Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo, Câmara Municipal de Almeida, Grupo de reconstituição histórica do município de
Almeida, Academia Militar, CP Comboios de Portugal, Museu Ferroviário Nacional, RIBACVDANA-
Associação de Fronteira para o Desenvolvimento Comunitário e Confederação do Turismo Português,
entre outras.
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Empresas espanhola e americana instalam-se em Mangualde para fornecer PSA
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
esta terça-feira o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas: "A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à
procura de pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes".
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do 'sourcing' (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
 
(Lusa)
 
2017-02-15
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Duas novas empresas instalam-se em Mangualde. 140 novos empregos deverão ser
uma realidade
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
hoje o presidente da autarquia, João Azevedo.
 
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
 
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
O diretor da fábrica da Peugeot-Citroen de Mangualde, José Maria Castro Covello, disse à agência Lusa
que a produção de um novo modelo, denominado K9, deverá criar uma terceira equipa de
trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300 pessoas.
 
"Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região", frisou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O autarca explicou que as empresas "vão ficar junto à PSA", tendo "uma área de cerca de 17 mil
metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões".
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde", sublinhou.
 
Segundo José Maria Castro Covello, na fábrica de Mangualde trabalham cerca de 725 pessoas,
prevendo-se que no lançamento do novo modelo estarão duas equipas, integrando 650 pessoas.
 
"Uma terceira equipa incluiria 250/300 pessoas. Além das necessidades próprias da fábrica, haverá
um aumento do `sourcing` (abastecimento externo)", adiantou o responsável à Lusa, indicando que
dos atuais 4% de compras a fornecedores portugueses se deverá passar para 25% aquando do novo
modelo.
 
Castro Covello referiu que haverá, assim, "100 empregos indiretos de proximidade que se devem
criar".
 
Atualmente, a fábrica está a ser preparada para o novo modelo (o K9), cuja primeira caixa deverá ser
produzida no final deste ano, estando agendado o lançamento do veículo em 2018.
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Autarquia de Mangualde homenageia Manuela Azevedo atribuindo-lhe nome de uma
rua
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Um nome grande do jornalismo Português faleceu na passada Sexta Feira , com o mundo jornalístico
nacional a perder parte da sua história. O nosso jornal deixa aqui também uma homenagem a
Manuela Azevedo.
 
Manuela de Azevedo, a primeira mulher a ter carteira profissional de jornalista em Portugal, faleceu
aos 105 anos e deixou-nos um legado único. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Mangualde
endereça as mais sentidas condolências à família e amigos, à comunidade jornalística e a todos os que
tiveram o prazer de partilhar momentos com esta grandiosa mulher, que viveu grande parte da sua
infância e juventude em Mangualde,
 
A história do jornalismo nacional está sem dúvida marcada pelo cunho e pela escrita de Manuela de
Azevedo.
 
A Comissão Municipal de Toponímia de Mangualde já tinha indicado o seu nome para uma das ruas do
nosso concelho. A Rua Manuela de Azevedo será uma realidade e um símbolo do jornalismo
português.
 
15 Fevereiro, 2017
 
José Silva
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6MANGUALDE O PSD candidata o ve-
reador Joaquim Lúcio Trindade Messias 
à presidência da Câmara de Mangualde, 
nas próximas eleições autárquicas. Se-
gundo nota dos social-democratas, “a 
nomeação resultou da votação interna” e 
foi posteriormente validada pela Comis-
são Política Distrital do partido.
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MANGUALDE A segunda edi-
ção do concurso de ideias de ne-
gócio “Wanted Business Ideas”,
promovido pela Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão La-
fões, é apresentada hoje, às 16
horas, na Biblioteca Municipal
de Mangualde, contando com a
presença do secretário de Estado
do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.

A iniciativa pretende fomen-

tar a inovação e a criatividade
na região Viseu Dão Lafões, as-
sim como atrair projectos ino-
vadores, cativar potenciais em-
preendedores, identificar ideias
de negócio inovadoras capazes
de se materializarem e conver-
terem em negócios viáveis,
quer sejam pequenas iniciati-
vas emergentes de pequena es-
cala ou negócios com forte po-
tencial de crescimento. |

Concurso de ideias de 
negócio apresentado hoje

O vencedor da primeira edição foi o projecto “Climber Hotel”

D.R.
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Concurso de ideias de negócio apresentado hoje
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A segunda edição do concurso de ideias de negócio 'Wanted Business Ideas', promovido pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, é apresentada hoje, às 16h00, na Biblioteca Municipal
de Mangualde, contando com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
A iniciativa pretende fomentar a inovação e a criatividade na região Viseu Dão Lafões, assim como
atrair projectos inovadores, cativar potenciais empreendedores, identificar ideias de negócio
inovadoras capazes de se materializarem e converterem em negócios viáveis, quer sejam pequenas
iniciativas emergentes de pequena escala ou negócios com forte potencial de crescimento.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde vai ter duas novas empresas
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Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
ontem o presidente da autarquia, João Azevedo.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Uma empresa espanhola e ou-
tra norte-americana vão co-
meçar a laborar em Man-
gualde no início de 2018 para
fornecer a fábrica da Peugeot-
-Citroen (PSA), que vai produ-
zir um novo modelo, anunciou
ontem o presidente do muni-
cípio, João Azevedo.

O autarca adiantou que as
duas empresas - a espanhola do
ramo da logística e a norte-ame-
ricana dedicada à montagem e
à metalomecânica - deverão

contratar 140 pessoas.
«A movimentação de terras

(para instalar as empresas) já
está a ser feita e já estão à pro-
cura de pessoas disponíveis
para formação junto das enti-
dades competentes», contou

O director da fábrica da Peu-
geot-Citroen de Mangualde,
José Maria Castro Covello, disse
que a produção de um novo
modelo, denominado K9, de-
verá criar uma terceira equipa
de trabalhadores em 2019, que

poderá incluir entre 250 a 300
pessoas.

«Além de consolidar a con-
tratação de 250 a 300 pessoas,
o novo modelo vai potenciar
mais alguns empregos indirec-
tos no concelho e na região», fri-
sou João Azevedo, congratu-
lando-se por o planeamento
deste processo que tem vindo a
ser feito desde há três anos estar
agora a ter consequências.

O autarca explicou que as
empresas «vão ficar junto à
PSA», tendo «uma área de cerca
de 17 mil metros quadrados de
terreno para a edificação de pa-
vilhões».

«São empresas de grupos de
grande relevo mundial, com mi-
lhares de empregados pelo
mundo, que acreditaram nesta
localização. Podiam ter ficado
em Vigo ou noutro sítio qual-
quer, mas vieram para Man-
gualde», sublinhou.|

Mangualde vai ter 
duas novas empresas
Investimento Fornecedores da fábrica da PSA com origem espanhola 
e norte-americana vão começar a laborar no início do próximo ano

D.R.

Empregas vão fornecer fábrica da PSA em Mangualde
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Concurso de ideias de negócio apresentado hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/15778

 
A segunda edição do concurso de ideias de negócio 'Wanted Business Ideas', promovido pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, é apresentada hoje, às 16h00, na Biblioteca Municipal
de Mangualde, contando com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza. A iniciativa pretende fomentar a inovação e a criatividade na região Viseu Dão
Lafões, assim como atrair projectos inovadores, cativar potenciais empreendedores, identificar ideias
de negócio inovadoras capazes de se materializarem e converterem em negócios viáveis, quer sejam
pequenas iniciativas emergentes de pequena escala ou negócios com forte potencial de crescimento.
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Mangualde vai ter duas novas empresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/15776

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
ontem o presidente da autarquia, João Azevedo. Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou
que as duas empresas - a espanhola do ramo da logística e a norte-americana dedicada à montagem
e à metalomecânica - deverão contratar 140 pessoas. "A movimentação de terras (para instalar as
empresas) já está a ser feita e já estão à procura de pessoas disponíveis para formação junto das
entidades competentes", contou o autarca socialista.
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Concurso de ideias de negócio apresentado hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/15778

 
A segunda edição do concurso de ideias de negócio 'Wanted Business Ideas', promovido pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, é apresentada hoje, às 16h00, na Biblioteca Municipal
de Mangualde, contando com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
A iniciativa pretende fomentar a inovação e a criatividade na região Viseu Dão Lafões, assim como
atrair projectos inovadores, cativar potenciais empreendedores, identificar ideias de negócio
inovadoras capazes de se materializarem e converterem em negócios viáveis, quer sejam pequenas
iniciativas emergentes de pequena escala ou negócios com forte potencial de crescimento.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde vai ter duas novas empresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/15776

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
ontem o presidente da autarquia, João Azevedo.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Concurso de ideias de 
negócio apresentado hoje
Mangualde Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões promove a segunda
edição do “Wanted Business Ideas”
A segunda edição do concurso
de ideias de negócio 'Wanted
Business Ideas', promovido
pela Comunidade Intermuni-
cipal Viseu Dão Lafões, é apre-
sentada hoje, às 16h00, na Bi-
blioteca Municipal de Man-
gualde, contando com a pre-
sença do secretário de Estado
do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.

A iniciativa pretende fomen-
tar a inovação e a criatividade
na região Viseu Dão Lafões, as-
sim como atrair projectos ino-
vadores, cativar potenciais em-
preendedores, identificar ideias
de negócio inovadoras capazes
de se materializarem e conver-
terem em negócios viáveis,
quer sejam pequenas iniciati-
vas emergentes de pequena
escala ou negócios com forte
potencial de crescimento.

O ano passado, a Comuni-
dade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões recebeu quase uma
centena de candidaturas, um

número que deixou muito sa-
tisfeito o presidente da Comu-
nidade Intermunicipal, José
Morgado. 

O vencedor da primeira edi-
ção foi o projecto 'Climber Ho-
tel', que consiste na criação de
um software de apoio à gestão
hoteleira, que determina o

preço adequado às diferentes
variáveis que condicionam o
dia-a-dia da gestão de uma
unidade hoteleira. Em segundo
lugar ficou o projecto 'GaliNe-
gro', de Bruno e Pedro Pinhão,
que propuseram a criação de
frangos de carne negra, a partir
de duas raças asiáticas, com o

objectivo de os vender para o
mercado da restauração gour-
met, para o mercado oriental
e para o abate halal. O terceiro
lugar foi para o projecto 'Her-
dIt', apresentado por Pedro
Gonçalves e Paulo Afonso, que
consiste num sistema de con-
trolo de gado. |

Vencedores do ano passado receberam 10 mil euros e apoio no desenvolvimento do projecto

Página 117



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,80 x 2,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 68229739 15-02-2017

Concurso de ideias
de negócio da CIM
é apresentado hoje
Mangualde | P7
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Joaquim Messias 
é o candidato do PSD à
Câmara de Mangualde

AUTÁRQUICAS Joaquim
Messias é o candidato do PSD
à presidência da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde nas pró-
ximas eleições autárquicas,
que se realizarão este ano. 

Em comunicado, o PSD re-
fere que o actual vereador na
autarquia mangualdense, “en-
quadra-se no perfil traçado
para os candidatos” pelo PSD,
acrescentando que “a nomea-

ção resultou da votação in-
terna no seio dos órgãos con-
celhios do PSD e, posterior-
mente, validado em sede de
comissão política distrital”.

O PSD classifica Joaquim
Messias como “homem sério,
honesto e capaz”, sendo assim
“a pessoa certa para recentrar,
de novo, a acção municipal na-
quilo que mais interessa: as
pessoas”. |

Joaquim Messias é vereador na autarquia mangualdense
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Mangualde vai ter duas novas empresas
Investimento Fornecedores da fábrica da PSA com origem espanhola e norte-americana vão criar 140 postos 
de trabalho e começar a laborar no início do próximo ano, revelou o presidente da autarquia João Azevedo
Uma empresa espanhola e ou-
tra norte-americana vão co-
meçar a laborar em Man-
gualde no início de 2018 para
fornecer a fábrica da Peugeot-
Citroen (PSA), que vai produzir
um novo modelo, anunciou
ontem o presidente da autar-
quia, João Azevedo.

Em declarações à agência
Lusa, o autarca explicou que as
duas empresas - a espanhola
do ramo da logística e a norte-
americana dedicada à monta-
gem e à metalomecânica - de-
verão contratar 140 pessoas.

"A movimentação de terras

(para instalar as empresas) já
está a ser feita e já estão à pro-
cura de pessoas disponíveis
para formação junto das enti-
dades competentes", contou o
autarca socialista.

O director da fábrica da Peu-
geot-Citroen de Mangualde,
José Maria Castro Covello, disse
à agência Lusa que a produção
de um novo modelo, denomi-
nado K9, deverá criar uma ter-
ceira equipa de trabalhadores
em 2019, que poderá incluir en-
tre 250 a 300 pessoas.

"Além de consolidar a con-
tratação de 250 a 300 pessoas,

o novo modelo vai potenciar
mais alguns empregos indirec-
tos no concelho e na região",
frisou João Azevedo, congratu-
lando-se por o planeamento
deste processo que tem vindo
a ser feito desde há três anos
estar agora a ter consequências.

O autarca explicou que as
empresas "vão ficar junto à
PSA", tendo "uma área de cerca
de 17 mil metros quadrados de
terreno para a edificação de
pavilhões".

"São empresas de grupos de
grande relevo mundial, com
milhares de empregados pelo

mundo, que acreditaram nesta
localização. Podiam ter ficado
em Vigo ou noutro sítio qual-
quer, mas vieram para Man-
gualde", sublinhou.

Segundo José Maria Castro
Covello, na fábrica de Man-
gualde trabalham cerca de 725
pessoas, prevendo-se que no
lançamento do novo modelo
estarão duas equipas, inte-
grando 650 pessoas.

"Uma terceira equipa inclui-
ria 250/300 pessoas. Além das
necessidades próprias da fá-
brica, haverá um aumento do
‘sourcing' (abastecimento ex-

terno)", adiantou o responsável
à Lusa, indicando que dos ac-
tuais 4% de compras a forne-
cedores portugueses se deverá
passar para 25% aquando do
novo modelo.

Castro Covello referiu que
haverá, assim, "100 empregos
indirectos de proximidade que
se devem criar".

Actualmente, a fábrica está a
ser preparada para o novo mo-
delo (o K9), cuja primeira caixa
deverá ser produzida no final
deste ano, estando agendado
o lançamento do veículo em
2018. |

Empresas vão fornecer fábrica
da PSA em Mangualde
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PSA “LEVA” EMPRESAS
PARA MANGUALDE

Dois fornecedores 
da fábrica de 
automóveis 
vão instalar-se 
no concelho e criar
140 postos de
trabalho em 2018
Página 20
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Concurso de ideias de negócio apresentado hoje
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/15778

 
A segunda edição do concurso de ideias de negócio 'Wanted Business Ideas', promovido pela
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, é apresentada hoje, às 16h00, na Biblioteca Municipal
de Mangualde, contando com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão,
Nelson de Souza.
A iniciativa pretende fomentar a inovação e a criatividade na região Viseu Dão Lafões, assim como
atrair projectos inovadores, cativar potenciais empreendedores, identificar ideias de negócio
inovadoras capazes de se materializarem e converterem em negócios viáveis, quer sejam pequenas
iniciativas emergentes de pequena escala ou negócios com forte potencial de crescimento.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Mangualde vai ter duas novas empresas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/15776

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou
ontem o presidente da autarquia, João Azevedo.
Em declarações à agência Lusa, o autarca explicou que as duas empresas - a espanhola do ramo da
logística e a norte-americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140
pessoas.
"A movimentação de terras (para instalar as empresas) já está a ser feita e já estão à procura de
pessoas disponíveis para formação junto das entidades competentes", contou o autarca socialista.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Duas novas fábricas instalam-se em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Interior Online (O)

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f97f4ae6

 
Uma empresa espanhola e outra norte-americana vão começar a laborar em Mangualde no início de
2018 para fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen (PSA), que vai produzir um novo modelo, anunciou o
presidente da autarquia, João Azevedo.
 
O autarca socialista adiantou que as duas empresas - a espanhola do ramo da logística e a norte-
americana dedicada à montagem e à metalomecânica - deverão contratar 140 pessoas. Já o diretor da
fábrica da PSA, José Maria Castro Covello, revelou que a produção de um novo modelo, denominado
K9, deverá criar uma terceira equipa de trabalhadores em 2019, que poderá incluir entre 250 a 300
pessoas.
 
Além de consolidar a contratação de 250 a 300 pessoas, o novo modelo vai potenciar mais alguns
empregos indiretos no concelho e na região , acrescentou João Azevedo, congratulando-se por o
planeamento deste processo que tem vindo a ser feito desde há três anos estar agora a ter
consequências.
 
O edil de Mangualde explicou que as empresas  vão ficar junto à PSA , tendo  uma área de cerca de
17 mil metros quadrados de terreno para a edificação de pavilhões . João Azevedo sublinhou ainda
que  são empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo,
que acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram
para Mangualde .
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Aula aberta de Hidroginástica em Mangualde
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Aula aberta de Hidroginástica em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
14 de Fevereiro de 2017
 
74 Views
 
No âmbito do projeto 'Mangualde em Movimento', a Câmara Municipal de Mangualde convida todos a
participar numa aula aberta de Hidroginástica. A iniciativa realiza-se no dia 12 de março, domingo,
das 10h30 às 11h30, nas Piscinas Municipais de Mangualde.
 
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar o
desporto. Todos os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos:
232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
Por:Mun.Mangualde
 
14 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Mangualde acolheu  I Encontro de Traquinas e Petizes em futsal
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Mangualde acolheu I Encontro de Traquinas e Petizes em futsal
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Fevereiro de 2017
 
86 Views
 
Decorreu em Mangualde, recentemente, o I Encontro de Traquinas e Petizes nos Escalões de Sub-6,
Sub-7, Sub-8 e Sub-9, em Futsal.
 
Participaram neste evento 23 Equipas divididas pelos 4 escalões, com cerca de 100 crianças
envolvidas.
 
Durante todos os jogos, assistiram-se a bons momentos de futsal e viram-se imensas manifestações
de alegria e felicidade por parte de todos os envolvidos.
 
Para o sucesso deste dia, em muito contribuíram a Câmara Municipal de Mangualde e o Gigantes Sport
Mangualde.
 
Por:AFViseu
 
15 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017
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Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Fevereiro de 2017
 
97 Views
 
Este mês de fevereiro, os 'Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares' estão em
destaque na campanha  Mangualde, o nosso património! . A iniciativa da Câmara Municipal de
Mangualde tem como objetivo continuar a aproximar a população do património mangualdense, dando
a conhecer o vasto património do concelho.
 
Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares
 
Os Bordados de Tibaldinho, nascidos há mais de 200 anos num triângulo geográfico cujos vértices se
situaram em Mangualde, Viseu e Nelas, na porção banhada pelo Rio Dão, são a criação artística mais
importante da Freguesia de Alcafache e, pelo seu carácter singular e único, uma das mais
significativas de Portugal. Paulatinamente, a sua produção foi-se reduzindo às freguesias de Alcafache,
São João de Lourosa, Fragosela e Fornos de Maceira Dão para, por fim, se confinar às aldeias de
Alcafache e, muito particularmente, a Tibaldinho. Daí hoje podermos falar, com toda a propriedade,
em Bordados de Tibaldinho.
 
Sobre o linho ou algodão branco, são vários os tipos ou estilos: Tibaldinho Antigo (Alcafache antigo),
Tibaldinho regional e Tibaldinho moderno, de acordo com as nuances das temáticas que cada um
apresenta. Arte saída das mãos das mulheres, e importante na economia familiar, a ela se dedicavam
a tempo inteiro, ao serão ou apenas quando as tarefas domésticas ou rurais o permitiam, quase todas
as senhoras da aldeia. Hoje assim não acontece, mas a sua produção está ativa eflorescente, apoiada
numa certificação de marca que evita falsificações ou arremedos. O exemplar da foto nasceu das mãos
incansáveis de D. Júlia Lopes.
 
António Tavares
 
Gestão e Programação do Património Cultural
 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
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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 Arquitectura modernista em Mangualde, Tribunal de Mangualde e
Português Suave. Ao arrancar 2017 o destaque foi para os Refrigerantes Condestável. de Abrunhosa
do Mato.
 
15 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Duas novas empresas vão reforçar a fábrica do Grupo PSA em Portugal
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A atual fábrica da Peugeot-Citroën em Mangualde está a ser preparada para a produção do novo
modelo do Grupo PSA
 
No início do próximo ano, duas empresas ligadas ao Grupo PSA vão começar a laborar em Portugal,
mais propriamente em Mangualde, no norte do país. A novidade foi dada pelo próprio presidente da
autarquia, João Azevedo, que acrescentou que as duas empresas (uma espanhola e outra norte-
americana, cujo nome não foi revelado) poderão contratar cerca de 140 pessoas.
 
"São empresas de grupos de grande relevo mundial, com milhares de empregados pelo mundo, que
acreditaram nesta localização. Podiam ter ficado em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas vieram para
Mangualde".
 
No ano passado, a fábrica da Peugeot-Citroën em Mangualde produziu cerca de 50.000 carros, um
crescimento de 6.5% face ao ano homólogo. O novo modelo - projeto designado internamente por K9
que vai dar origem a um comercial ligeiro - vai começar a ser produzido em 2018, e poderá ajudar a
criar mais 300 postos de trabalho na fábrica de Mangualde.
 
A Citröen Portugal avançou à Razão Automóvel que a eventual introdução de um terceiro turno, que
iria criar estes postos de trabalho, depende do volume de encomendas.
 
Fonte: Observador
 
15/02/2017
 
Hugo Espírito Santo
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Bordados de Tibaldinho - Um património popular
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BORDADOS DE TIBALDINHO.
 
PATRIMÓNIO DAS CULTURAS POPULARES
 
PATRIMÓNIO MANGUALDENSE CONTINUA A SER LEMBRADO
 
Este mês de fevereiro, os 'Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares' estão em
destaque na campanha  Mangualde, o nosso património! . A iniciativa da Câmara Municipal de
Mangualde tem como objetivo continuar a aproximar a população do património mangualdense, dando
a conhecer o vasto património do concelho.
 
Bordados de Tibaldinho. património das culturas populares
 
Os Bordados de Tibaldinho, nascidos há mais de 200 anos num triângulo geográfico cujos vértices se
situaram em Mangualde, Viseu e Nelas, na porção banhada pelo Rio Dão, são a criação artística mais
importante da Freguesia de Alcafache e, pelo seu carácter singular e único, uma das mais
significativas de Portugal. Paulatinamente, a sua produção foi-se reduzindo às freguesias de Alcafache,
São João de Lourosa, Fragosela e Fornos de Maceira Dão para, por fim, se confinar às aldeias de
Alcafache e, muito particularmente, a Tibaldinho. Daí hoje podermos falar, com toda a propriedade,
em Bordados de Tibaldinho.
 
Sobre o linho ou algodão branco, são vários os tipos ou estilos: Tibaldinho Antigo (Alcafache antigo),
Tibaldinho regional e Tibaldinho moderno, de acordo com as nuances das temáticas que cada um
apresenta. Arte saída das mãos das mulheres, e importante na economia familiar, a ela se dedicavam
a tempo inteiro, ao serão ou apenas quando as tarefas domésticas ou rurais o permitiam, quase todas
as senhoras da aldeia. Hoje assim não acontece, mas a sua produção está ativa eflorescente, apoiada
numa certificação de marca que evita falsificações ou arremedos. O exemplar da foto nasceu das mãos
incansáveis de D. Júlia Lopes.
 
António Tavares
 
Gestão e Programação do Património Cultural
 
Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto esplendor patrimonial do nosso concelho.
Nesse sentido, continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do concelho, informação sobre o
monumento/património apresentado. O património material e imaterial vai sendo apresentado
consoante a categoria com a qual foi classificado: arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e
religiosos, bem como outros bens patrimoniais. Cada categoria será representada por uma cor que a
distingue das restantes.
 
Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta campanha nos últimos três anos. Deixamos
de seguida apenas alguns exemplos. Em maio último destacamos a Igreja de São Silvestre de Pinheiro
de Baixo e de Cima e Picota: tecnologia antiga, no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova

Página 130



de Espinho, em agosto Paredes que falam da História, em setembro o Santo António dos Cabaços. As
últimas campanhas contemplaram a Arquitectura modernista em Mangualde, Tribunal de Mangualde e
Português Suave. Ao arrancar 2017 o destaque foi para os Refrigerantes Condestável. de Abrunhosa
do Mato.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Joaquim Messias candidato do PSD à Câmara de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2f868bdd

 
O Partido Social Democrata vem, por este meio, informar que terá como candidato a Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, nas próximas eleições autárquicas, o Dr. Joaquim Lúcio Trindade
Messias.
 
O nome do Dr. Joaquim Messias, atual vereador da Câmara Municipal de Mangualde, enquadra-se no
perfil traçado para os candidatos do Partido Social Democrata a nível nacional. A nomeação resultou
da votação interna no seio dos órgãos concelhios do PSD e, posteriormente, validado em sede de
comissão política distrital.
 
Assumimos em conjunto, com confiança e sentido de responsabilidade, o próximo desafio autárquico,
defendendo sempre que os Mangualdenses estão no centro de toda a esfera das competências
municipais.
 
Homem sério, honesto e capaz, o Dr. Joaquim Messias é, no nosso entender, a pessoa certa para
recentrar, de novo, a ação municipal naquilo que mais interessa:
 
AS PESSOAS.
 
Somos Todos Mangualde.
 
Rua Direita
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Mangualde: investimentos em curso atingem os 7 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-02-2017

Meio: Via Rápida Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=bf02db6c

 
Fevereiro 15, 2017 | Região
 
A Câmara Municipal de Mangualde tem em curso, no âmbito do Plano Estratégico de Investimento
Público, um conjunto de empreitadas - umas em fase de contratação pública e outras já
contratualizadas que poderão começar nos próximos dias - que totalizam um investimento de 7
milhões de euros. Montante que inclui a requalificação do parque escolar (meio milhão de euros), a
requalificação do Bairro do Modorno, em fase de implementação (350 mil euros), melhoria da rede
viária, infraestruturas de águas e saneamento básico, bem como o tratamento de águas residuais e
conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.
 
Para o presidente da Câmara, João Azevedo, Mangualde vai assistir, nos próximos tempos, "ao maior
investimento de sempre" no concelho. "Depois de arrumada a casa em 2016, preparámos um plano de
investimento público sustentado, sem precedentes na história do município. Com capitais próprios e
com fundos comunitários vamos sustentadamente investir no concelho e nas pessoas, tentando
recuperar o tempo perdido", sublinha o autarca.
 
Várias freguesias do concelho serão alvo de investimentos e intervenções, fundamentalmente na rede
viária e infraestruturas, como água e saneamento. O investimento será já uma realidade durante o
ano de 2017.
 
João Azevedo acrescenta ainda que o investimento público não fica por aqui. "Temos vários projetos
técnicos de execução na sua reta final e estamos a preparar candidaturas a fundos comunitários que
vão ser apresentados este mês e que representarão mais investimento na linha do plano de
desenvolvimento estratégico do Município."
 
fevereiro 15, 2017 |
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Joaquim Messias candidato do PSD a presidente da Câmara de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a1e0a7c1

 
Em comunicado que fez chegar à nossa redação, a Comissão Política do PSD de Mangualde anuncia
que Joaquim Messias será o candidato do PSD à Câmara Municipal de Mangualde nas eleições
autárquicas de 2017.
 
Joaquim Lúcio Trindade Messias, actual vereador da Câmara Municipal, "enquadra-se no perfil traçado
para os candidatos do PSD a nível nacional", referem os sociais-democratas de Mangualde, que
acrescentam que "a nomeação resultou da votação interna no seio dos órgãos concelhios do PSD e,
posteriormente, validado em sede de comissão política distrital".
 
O comunicado refere ainda que "assumimos em conjunto, com confiança e sentido de
responsabilidade, o próximo desafio autárquico, defendendo sempre que os mangualdenses estão no
centro de toda a esfera das competências municipais".
 
Os sociais-democratas de Mangualde concluem dizendo que Joaquim Messias é um "homem sério,
honesto e capaz, e a pessoa certa para recentrar, de novo, a acção municipal naquilo que mais
interessa, as pessoas".
 
16 Fevereiro, 2017
 
José Silva
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Empresas em Mangualde para fornecer a PSA

111 Uma empresa espanhola e outra 
norte-americana vão começar a laborar 
em Mangualde no início de 2018 para 
fornecer a fábrica da Peugeot-Citroen 
(PSA), que vai produzir um novo mode-
lo, anunciou o presidente da autarquia, 
João Azevedo.

Em declarações à agência Lusa, o au-
tarca explicou que as duas empresas 
- a espanhola do ramo da logística e a 
norte-americana dedicada à montagem 
e à metalomecânica - deverão contratar 
140 pessoas.

"A movimentação de terras (para ins-
talar as empresas) já está a ser feita e já 
estão à procura de pessoas disponíveis 
para formação junto das entidades 
competentes”, contou o autarca so-
cialista.

O diretor da fábrica da Peugeot-Ci-
troen de Mangualde, José Maria Castro 
Covello, disse à agência Lusa que a pro-

dução de um novo modelo, denomina-
do K9, deverá criar uma terceira equipa 
de trabalhadores em 2019, que poderá 
incluir entre 250 a 300 pessoas.

"Além de consolidar a contratação de 
250 a 300 pessoas, o novo modelo vai 
potenciar mais alguns empregos indi-
retos no concelho e na região”, frisou 
João Azevedo, congratulando-se por o 
planeamento deste processo que tem 
vindo a ser feito desde há três anos estar 
agora a ter consequências.

O autarca explicou que as empresas 
“vão ficar junto à PSA”, tendo “uma área 
de cerca de 17 mil metros quadrados de 
terreno para a edificação de pavilhões”.

"São empresas de grupos de grande 
relevo mundial, com milhares de em-
pregados pelo mundo, que acreditaram 
nesta localização. Podiam ter ficado 
em Vigo ou noutro sítio qualquer, mas 
vieram para Mangualde”, sublinhou.

Segundo José Maria Castro Covello, 
na fábrica de Mangualde trabalham 
cerca de 725 pessoas, prevendo-se que 
no lançamento do novo modelo estarão 
duas equipas, integrando 650 pessoas.

"Uma terceira  equipa incluiria 
250/300 pessoas. Além das necessi-
dades próprias da fábrica, haverá um 
aumento do ‘sourcing’ (abastecimento 
externo)”, adiantou o responsável à 
Lusa, indicando que dos atuais 4% de 
compras a fornecedores portugueses 
se deverá passar para 25% aquando do 
novo modelo.

Castro Covello referiu que haverá, 
assim, “100 empregos indiretos de pro-
ximidade que se devem criar”.

Atualmente, a fábrica está a ser prepa-
rada para o novo modelo (o K9), cuja 
primeira caixa deverá ser produzida 
no final deste ano, estando agendado 
o lançamento do veículo em 2018.
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José Fonseca

A Biblioteca Municipal de
Mangualde recebeu ontem a
apresentação da segunda edi-
ção da iniciativa “Wanted Bu-
siness Ideas”, um concurso de
ideias de negócio promovido
pela Rede Regional de Em-
preendedorismo Viseu Dão
Lafões, sob a coordenação da
Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões (CIMVDL) e
em colaboração com o Insti-
tuto Politécnico de Viseu (IPV)
e a Associação Empresarial da
Região de Viseu (AIRV).

Até ao final do próximo mês
de Março decorre a fase de
candidaturas, aberta a projec-
tos oriundos de todo o país,
que podem ser apresentados
individualmente ou por grupos
com até quatro elementos. O
objectivo da iniciativa é a cria-
ção de novas empresas e a mo-
bilização de potenciais em-
preendedores, nesse sentido, o
concurso ajudará a fomentar
a inovação e criatividade na re-
gião e atrair projectos inova-
dores que possam ser desen-
volvidos na região, identificará
indivíduos com potencial em-
preendedor e ajudará a encon-
trar ideias de negócio inova-
doras capazes de se materiali-
zarem e converterem em ne-

gócios viáveis, quer sejam pe-
quenas iniciativas emergentes
ou negócios com forte poten-
cial de crescimento.

O secretário executivo da
CIMVDL, Nuno Martinho, des-
tacou o trabalho que tem
vindo a ser feito, em colabora-
ção com as instituições e au-
tarquias da região, em prol da
promoção do empreendedo-
rismo e com vista à criação “de
um verdadeiro eco-sistema
empreendedor na região”.

O presidente da CIMVDL,
José Morgado, por sua vez,
aproveitou a presença do se-

cretário de Estado do Desen-
volvimento e Coesão, Nelson
de Souza, para criticar os atra-
sos na atribuição dos fundos
comunitários que deveriam fi-
nanciar iniciativas como o
concurso ontem lançado. “2017
vai ser um ano importante
para Portugal. Precisamos de
consolidar a nossa economia”,
sublinhou.

Em resposta, o governante
destacou o trabalho feito pelo
actual Governo no que diz res-
peito aos fundos do Portugal
2020, explicando que dos 1,3
mil milhões de euros em in-

vestimentos contratualizados
com as autarquias 30% já se
encontram no terreno ou
muito próximo dessa fase.
Acrescentou ainda que serão
esses investimentos que irão
dinamizar a economia regional
e ajudar a melhorar a quali-
dade de vida das populações.

Em relação ao concurso, fe-
licitou a comunidade intermu-
nicipal e as suas autarquias
pela iniciativa, que, na sua opi-
nião, demonstra a preocupa-
ção que têm tido com o desen-
volvimento económico do ter-
ritório.|

CIM procura projectos para
implementar no território
Viseu Dão Lafões Prazo de entrega de candidaturas para participar na segunda
edição do “Wanted Business Ideas” decorre até ao final do próximo mês de Março

D.R.

Apresentação da segunda edição do concurso realizou-se no auditório da biblioteca de Mangualde
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CIM procura projectos para implementar no território
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2017

Meio: Diário de Coimbra Online

URL:http://www.diariocoimbra.pt/noticia/15831

 
A Biblioteca Municipal de Mangualde recebeu ontem a apresentação da segunda edição da iniciativa
'Wanted Business Ideas', um concurso de ideias de negócio promovido pela Rede Regional de
Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, sob a coordenação da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões (CIMVDL) e em colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e a Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV).
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CIM procura projectos para implementar no território
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2017

Meio: Diário de Leiria Online

URL:http://www.diarioleiria.pt/noticia/15831

 
A Biblioteca Municipal de Mangualde recebeu ontem a apresentação da segunda edição da iniciativa
'Wanted Business Ideas', um concurso de ideias de negócio promovido pela Rede Regional de
Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, sob a coordenação da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões (CIMVDL) e em colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e a Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV).
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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CIM procura projectos para
implementar no território
Concurso Prazo de entrega de candidaturas para participar na segunda edição
do “Wanted Business Ideas” decorre até ao final do próximo mês de Março

José Fonseca

A Biblioteca Municipal de
Mangualde recebeu ontem a
apresentação da segunda edi-
ção da iniciativa 'Wanted Bu-
siness Ideas', um concurso de
ideias de negócio promovido
pela Rede Regional de Em-
preendedorismo Viseu Dão
Lafões, sob a coordenação da
Comunidade Intermunicipal
Viseu Dão Lafões (CIMVDL) e
em colaboração com o Insti-
tuto Politécnico de Viseu (IPV)
e a Associação Empresarial da
Região de Viseu (AIRV).

Até ao final do próximo mês
de Março decorre a fase de
candidaturas, aberta a projec-
tos oriundos de todo o país,
que podem ser apresentados
individualmente ou por grupos
com até quatro elementos. O
objectivo da iniciativa é a cria-
ção de novas empresas e a mo-
bilização de potenciais em-
preendedores, nesse sentido, o
concurso ajudará a fomentar
a inovação e criatividade na re-
gião e atrair projectos inova-

dores que possam ser desen-
volvidos na região, identificará
indivíduos com potencial em-

preendedor e ajudará a encon-
trar ideias de negócio inova-
doras capazes de se materiali-
zarem e converterem em ne-
gócios viáveis, quer sejam pe-
quenas iniciativas emergentes
ou negócios com forte poten-
cial de crescimento.

O secretário executivo da
CIMVDL, Nuno Martinho, des-
tacou o trabalho que tem
vindo a ser feito, em colabora-
ção com as instituições e au-
tarquias da região, em prol da
promoção do empreendedo-
rismo e com vista à criação “de
um verdadeiro eco-sistema
empreendedor na região”.

O presidente da CIMVDL,
José Morgado, por sua vez,
aproveitou a presença do se-
cretário de Estado do Desen-
volvimento e Coesão, Nelson
de Souza, para criticar os atra-
sos na atribuição dos fundos
comunitários que deveriam fi-
nanciar iniciativas como o
concurso ontem lançado. “2017
vai ser um ano importante
para Portugal. Precisamos de
consolidar a nossa economia”,

sublinhou.
Em resposta, o governante

destacou o trabalho feito pelo
actual Governo no que diz res-
peito aos fundos do Portugal
2020, explicando que dos 1,3
mil milhões de euros em in-
vestimentos contratualizados
com as autarquias 30% já se
encontram no terreno ou
muito próximo dessa fase.
Acrescentou ainda que serão
esses investimentos que irão
dinamizar a economia regional
e ajudar a melhorar a quali-
dade de vida das populações.

Desenvolvimento 
ecnonómico

Em relação ao concurso, fe-
licitou a comunidade intermu-
nicipal e as suas autarquias
pela iniciativa, que, na sua opi-
nião, demonstra a preocupa-
ção que têm tido com o desen-
volvimento económico do ter-
ritório. “É um projecto bem es-
truturado e bem apoiado,
criado com o envolvimento de
diversas instituições da região”,
elogiou Nelson de Souza. |

JOSÉ FONSECA

Apresentação da segunda edição do concurso realizou-se no auditório da biblioteca de Mangualde

Números

10.000
mil euros recebe o vencedor 
da segunda edição do con-
curso de ideias de negócio.

12
projectos serão escolhidos
para participarem na final do
concurso.

97
ideias de negócio foram can-
didatadas à primeira edição
do concurso.

Em busca 
de ideias por 
todo o país

Até ao final do próximo
mês de Março decorre a
fase de candidaturas ao
concurso de ideias de ne-
gócio. 
A Rede Regional de Em-
preendedorismo irá pro-
mover ‘roadshows’ por
diversas instituições de
ensino superior do país. 
Serão também realizados
diversos workshops di-
reccionados a empreen-
dedores, no âmbito da di-
vulgação da acção, com o
objectivo de serem acele-
radores de ideias de ne-
gócio. |
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Região em
busca de ideias
de negócio
Comunidade Intermunicipal Viseu
Dão Lafões lançou ontem, em 
Mangualde, a segunda edição do
“Wanted Business Ideas”  Pág. 8
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CIM procura projectos para implementar no território
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-02-2017

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/15831

 
A Biblioteca Municipal de Mangualde recebeu ontem a apresentação da segunda edição da iniciativa
'Wanted Business Ideas', um concurso de ideias de negócio promovido pela Rede Regional de
Empreendedorismo Viseu Dão Lafões, sob a coordenação da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão
Lafões (CIMVDL) e em colaboração com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e a Associação
Empresarial da Região de Viseu (AIRV).
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Crédito Agrícola é o parceiro bancário do concurso Ideias de Negócio
 
2017-02-16
 
Em sessão que teve lugar em Mangualde, na biblioteca municipal, foi apresentada a 2ª edição do
"concurso de ideias de negócio - wanted business ideas", uma iniciativa da CIM Viseu Dão Lafões.
 
Neste evento, que contou com a presença do secretário de estado do Desenvolvimento e da Coesão,
Nelson Souza, participaram os autarcas da comunidade, a começar pelo presidente do conselho, José
Morgado, e pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, bem como os parceiros
envolvidos neste concurso.
 
Em representação do Crédito Agrícola, o parceiro estratégico bancário desta iniciativa, interveio Victor
Gomes, que para além de representar o Crédito Agrícola do Vale do Dão e do Alto Vouga, sedeado em
Mangualde, representava, igualmente, todas as Caixas da região da CIM.
 
E Victor Gomes quis deixar bem claro que o "Crédito Agrícola, ao participar como parceiro no 2º
Concurso de Ideias de Negócio, pretende ser um parceiro ativo, não só, no apoio monetário ao
vencedor do concurso, mas mais do que isso, um parceiro ativo, na ajuda para implementação no
nosso território das mais variadas ideias de negócio, viáveis, e escolhidas pelo júri deste concurso."
 
E disse mais o presidente da Caixa Agrícola do Vale do Dão e Alto Vouga, disse que no Crédito Agrícola
"estamos empenhados, como todos os presentes, na fixação das nossas populações, no
desenvolvimento dos nossos concelhos e da região Viseu-Dão-Lafões onde estamos inseridos. Recordo
que o Crédito Agrícola, orgulha-se de ter as suas raízes e origem nas comunidades locais, na
agricultura, na banca cooperativa e na proximidade."
 
Mas para além dos aspectos desta forte ligação aos territórios, Victor Gomes fez questão de enfatizar
também aspetos de natureza mais técnica e referiu que os rácios prudenciais do Crédito Agrícola "são
confortáveis, sólidos e muito acima dos mínimos exigidos pelas autoridades de supervisão", para
acrescentar que "solidariedade, segurança, prudência e confiança" têm sido as nossas armas do
sucesso do grupo Crédito Agrícola.
 
No que concerne ao concurso propriamente dito, Victor Gomes referiu que "para complementar o
prémio deste 2º. concurso de Ideias de Negócio, o Crédito Agrícola está a elaborar uma linha de
financiamento para apoio ao empreendedorismo, através da qual todos os potenciais concorrentes a
este concurso, poderão recorrer para implementação dos seus projetos, na região Viseu-Dão-Lafões".
 
A finalizar referiu que "podem contar com o apoio do Grupo CA, como um Grupo sempre ao vosso
lado, com a disponibilização de todo um conjunto de produtos e serviços (bancários; seguros e outros)
de elevada qualidade, no apoio à consolidação e desenvolvimento dos negócios da região".
 
2017-02-16
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Câmara de Mangualde 
atribui bolsas de estudo 

Inserida nas políticas educa-
tivas e sociais do Município de 
Mangualde, a autarquia atribuiu, 
pela primeira vez, 14 bolsas de 
estudo a jovens estudantes do 
Ensino Superior, residentes no 
concelho e que concluíram com 
sucesso o ano letivo anterior, 
mas que não dispõem de meios 
suficientes para suportarem os 
encargos correspondentes à fre-
quência de cursos universitários. 
Com  um valor global de 10.000€, 
estas bolsas podem ser reno-
vadas de ano para ano, de acordo 
com as condições referidas em 
regulamento próprio. 

A medida visa estimular e 
motivar os jovens na sua for-
mação pessoal e académica e 
apoiar financeiramente todos 
aqueles que, não obstante as  

suas capacidades, são economi-
camente desfavorecidos, ado-
tando neste sentido, políticas 
educativas e sociais que pro-
movam a igualdade de oportu-
nidades e a coesão social. A 
criação de bolsas de estudo ao 
ensino superior teve como prin-
cipal objetivo promover a igual-
dade de oportunidades e a 
coesão territorial, estimulando e 
motivando as/os jovens para a 
sua formação pessoal e aca-
démica. Com  esta iniciativa, a Câ-
mara de Mangualde pretende 
valorizar a aposta na educação e 
no ensino, enquanto ferramentas 
cruciais para a formação de 
cidadãos conscientes e devida-
mente informadas/os para en-
frentar os desafios profissionais 
do futuro. 
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"Reciclar 
a Brincar" 
em Mangualde 

Está patente, até ao final do 
mês de fevereiro, na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, em 
Mangualde, a exposição "Reciclar 
a Brincar". A inauguração da 
mostra aconteceu ontem, 1 de 
fevereiro, e contou com a pre-
sença da Vereadora da Ação So-
cial da Câmara Municipal de 
Mangualde, Maria José Coelho, e 
de várias crianças do concelho. Os 
trabalhos podem ser vistos no 
horário da Biblioteca Municipal e 
a entrada é livre. 

Com o intuito de alertar as 
novas gerações para a importân-
cia e para as vantagens do 
reaproveitamento, incentivar a 
criatividade e gerar consciência 
ambiental e responsabilidade so-
cial, a exposição é composta por 
brinquedos feitos de materiais re-
ciclados. As obras são da autoria 
de jovens e crianças, no âmbito 
do projeto CLDS 3G, em parceria 
com a Equipa Multidisciplinar 
"Reconstruir", do RSI do Centro 
Social e Cultural da Paróquia de 
Mangualde. 
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UET de Portugal promove viagem
 de comboio para valorizar  o interior
A Universidade Europeia 
e o Turismo de Portugal 
acabam de selecionar os 
20 projetos a integrar o 
desafio “Tourism Train 
Experiences”, uma inicia-
tiva inovadora que pre-
tende promover o turis-
mo ferroviário regional 
com o contributo de estu-
dantes da Universidade 
Europeia e de outras ins-
tituições. 
 Os projetos selecionados 
vão ser apresentados às 
diferentes entidades re-
gionais durante uma via-
gem de comboio pela li-
nha da Beira Alta (Lisboa, 
Entroncamento, Coimbra, 
Mangualde, Guarda, Vilar 
Formoso e Nelas) que te-
rá início no próximo dia 
17 de fevereiro (sexta-fei-
ra), em Lisboa, pelas 8h00, 
e chegada a Santa Apoló-
nia prevista para o dia se-
guinte, pelas 22h00.
 O “Tourism Train Expe-
riences” é uma iniciativa 
promovida, pelo segundo 
ano consecutivo, pela Es-
cola de Turismo, Despor-
to e Hospitalidade da Uni-
versidade Europeia, com 
o objetivo de potenciar o 
Turismo ferroviário e as 
regiões portuguesas com 
menor crescimento turís-
tico através de projetos 

de estudantes universitá-
rios que se destaquem pe-
lo empreendedorismo e 
pela inovação.  
Centrados nas áreas do 
Turismo militar, históri-
co, ferroviário, gastronó-
mico, de natureza lendas 
e tradições e, preservan-
do a autenticidade das re-
giões portuguesas, estes 
projetos de 66 estudantes 
pretendem contribuir pa-
ra desenvolver o turismo 
no interior do país. A ini-
ciativa, única em Portu-
gal, é dedicada à promo-
ção da Beira Alta como 
região turística, tendo co-
mo mote para o desenvol-
vimento dos trabalhos o 
tema: “Lendas e Tradições 
da Península Ibérica”. 
 Para além de proporcio-
nar uma experiência de 
competição diferente no 
decorrer de uma viagem 
de comboio, a iniciativa 
vai selecionar um proje-
to por cada uma das lo-
calidades que integraram 
a região da Beira Alta. Os 
sete projetos vencedo-
res serão posteriormen-
te anunciados na BTL – 
Bolsa de Turismo de Lis-
boa de 2017 -, e vão ter à 
disposição um progra-
ma de incubação para po-
der tornar possível a sua 

concretização. 
 Concebido e desenvolvi-
do pela Universidade Eu-
ropeia, com o apoio do Tu-
rismo de Portugal, o Tou-
rism Train Experience 
conta ainda com o apoio 
de várias outras institui-
ções, nomeadamente Go-
verno Português, Institu-
to Politécnico da Guarda, 
Universidade de Coim-
bra, Câmara Municipal de 
Coimbra, Câmara Munici-
pal de Nelas, Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, Fe-
deração das Confrarias 
Gastronómicas de Por-
tugal, Rotas de Portugal, 
Associação de Turismo 
da Natureza Faia Brava, 
Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo, Câmara Muni-
cipal de Almeida, Grupo 
de reconstituição histó-
rica do município de Al-
meida, Academia Militar, 
CP Comboios de Portugal, 
Museu Ferroviário Nacio-
nal, RIBACVDANA-Asso-
ciação de Fronteira para o 
Desenvolvimento Comu-
nitário e Confederação do 
Turismo Português, en-
tre outras. Em anexo se-
gue programa do percur-
so de comboio do Tourism 
Train Experiences e breve 
descrição dos 20 projetos.
 -
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2ª Edição do Concurso de Ideias de Negócios apresentada ontem em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-02-2017

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b55f0aed

 
A Comunidade Intermunicipal de Viseu-Dão Lafões lançou ontem à tarde a 2.ª edição do Concurso de
Ideias de Negócios.
 
Designado Wanted Business Ideas, o Concurso foi lançado em Mangualde, no auditório da Biblioteca
Municipal, numa cerimónia que contou com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento e
Coesão, Nelson de Souza; representantes dos Municípios integrantes, parceiros da Rede Regional de
Empreendedorismo Viseu Dão Lafões e diversos convidados.João Azevedo, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde foi o anfitrião e a autarquia de Carregal do Sal marcou presença através do
seu Vice-Presidente, José Sousa Batista.
 
O concurso, de âmbito nacional, pretende atrair iniciativas empresariais de qualquer ponto do país,
desde que, vencendo o concurso, implementem a sua ideia de negócio/ empresa no território
constituído pelos 14 municípios que compõem a CIM Viseu Dão Lafões.
 
Podem candidatar-se pessoas singulares, individualmente ou em grupo, com limite máximo de 4
elementos, maiores de 18 anos de idade, à data da submissão de candidatura, ou pessoas coletivas
recentemente constituídas (menos de 6 meses a contar da data da submissão da candidatura) com o
objetivo de desenvolver a ideia e/ou dinamizar o projeto.
 
O "Wanted Business Ideas" desenvolve-se em 5 fases:
 
Fase 1 - Lançamento da "Call" nacional e receção de candidaturas (até 30 de março);
 
Fase 2 - Realização de oficinas de criatividade e geração de ideias;
 
Fase 3 - Realização de "BootCamp de imersão de ideias";
 
Fase 4 - Coaching de apoio aos finalistas;
 
Fase 5 - Realização da final do concurso de ideias de negócio (junho de 2017).
 
A formalização das candidaturas é gratuita e é efetuada através do preenchimento do formulário
eletrónico no site: www.empreendedaolafoes.pt.
 
17 Fevereiro, 2017
 
José Silva
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Percurso começa hoje e passa por Coimbra 

Viagem de comboio pretende valorizar 
interior de Portugal 

A promoção do turismo ferroviário, através de 
um percurso que pretende valorizar o interior de 
Portugal, serve de mote a uma viagem de comboio 
que começa hoje em Lisboa e vai percorrer a 
linha da Beira Alta. Durante o percurso, que pas-
sa também por Coimbra, dezenas de estudantes 
universitários vão apresentar projetos com vista 
a potenciar este património. 

Z.M. 

Promovida pela Es-
cola de Turismo, Desporto 
e Hospitalidade da Univer-
sidade Europeia e Turismo 
de Portugal, esta viagem 
de comboio, que se realiza 
pelo segundo ano conse-
cutivo, conta com a parti-
cipação de 66 estudantes 
universitários que propõem 
desenvolver o turismo no 
interior do país. 

A viagem começa  

hoje, às 8h00, em Santa 
Apolónia, Lisboa, e vai 
passar pelo Entroncamen-
to, Coimbra, Mangualde, 
Guarda, Vilar Formoso e 
Nelas. Só terminará ama-
nhã, estando a chegada a 
Santa Apolónia prevista 
para as 22h00. Esta ini-
ciativa surge integrada no 
desafio "Tourism Train 
Experiences", uma inicia-
tiva inovadora que, como 
explicam os promotores, 
"pretende promover o tu- 

rismo ferroviário regional 
com o contributo de es-
tudantes da Universidade 
Europeia e de outras ins-
tituições". 

No âmbito desta ini-
ciativa, a Universidade 
Europeia e o Turismo de 
Portugal selecionaram 20 
projetos que se destacam 
pelo "empreendedorismo 
e pela inovação" e que vão 
ser apresentados às dife-
rentes entidades regionais 
durante esta viagem. 

As novas ideias vi-
sam potenciar as "regiões 
portuguesas com menor 
crescimento turístico", 
centrando-se em áreas 
como "o turismo militar, 
histórico, ferroviário, gas-
tronómico, de natureza, 
lendas e tradições", que  

preservem a "autenticida-
de" de cada zona. 

O programa desta 
viagem inclui várias para-
gens. Uma delas será em 
Coimbra, hoje, a partir das 
13h30. Os participantes 
vão almoçar na Escola de 
Hotelaria e Turismo, onde, 
das 14h30 às 16h30, será 
abordado o tema "Turismo 
Universitário e Gastronó-
mico", num debate que 
conta com a participação 
da Universidade de Coim-
bra e da Federação das 
Confrarias Gastronómicas 
de Portugal. 

"A iniciativa, única 
em Portugal, é dedica-
da à promoção da Beira 
Alta como região turística, 
tendo como mote para 
o desenvolvimento dos  

trabalhos o tema 'Lendas 
e Tradições da Península 
Ibérica", explicam os pro-
motores. Adiantam ainda 
que, para além de propor-
cionar "uma experiência 
de competição diferente 
no decorrer de uma via-
gem de comboio", a ini-
ciativa vai selecionar um 
projeto por cada uma das 
localidades que integram 
a região da Beira Alta. Os 
sete projetos vencedores 
vão ser posteriormente 
anunciados na Bolsa de 
Turismo de Lisboa e vão 
ter à disposição um pro-
grama de incubação para 
poder tomar possível a sua 
concretização. 

O "Tourism Train 
Experience" conta com 
o apoio de várias outras  

instituições, nomeada-
mente Governo portu-
guês; Instituto Politécnico 
da Guarda; Universidade 
de Coimbra; Câmaras de 
Coimbra, Nelas, Mangual-
de e Almeida; Federação 
das Confrarias Gastronó-
micas de Portugal; Rotas 
de Portugal;, Associação 
de Turismo da Natureza 
Faia Brava; Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo; Grupo 
de reconstituição histórica 
do município de Almeida; 
Academia Militar; CP 
Comboios de Portugal; 
Museu Ferroviário Na-
cional; RIBACVDANA-
-Associação de Fronteira 
para o Desenvolvimento 
Comunitário; Confedera-
ção do Turismo Português; 
entre outras. 

Página 147



A148

  Tiragem: 5550

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,01 x 18,49 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 68262254 17-02-2017

dará a encontrar ideias de ne-
gócio inovadoras capazes de se
materializarem e converterem
em negócios viáveis, quer sejam
pequenas iniciativas emergen-
tes ou negócios com forte po-
tencial de crescimento.

O secretário executivo da
CIMVDL, Nuno Martinho, des-
tacou o trabalho que tem vindo
a ser feito, em colaboração com
as instituições e autarquias da
região, em prol da promoção do
empreendedorismo e com vista
à criação “de um verdadeiro
eco-sistema empreendedor na
região”.

O presidente da CIMVDL, Jo -
sé Morgado, por sua vez, apro-
veitou a presença do secretário
de Estado do Desenvolvimento
e Coesão, Nelson de Sou za, para
criticar os atrasos na atribuição
dos fundos comunitários que
deveriam financiar iniciativas
como o concurso ontem lan-
çado. “2017 vai ser um ano im-
portante para Portugal. Preci-
samos de consolidar a nossa
economia”, sublinhou.

Em resposta, o governante
destacou o trabalho feito pelo
actual Governo no que diz res-
peito aos fundos do Portugal
2020, explicando que dos 1,3 mil
milhões de euros em investi-
mentos contratualizados com
as autarquias 30% já se encon-
tram no terreno ou muito pró-
ximo dessa fase. Acrescentou
ainda que serão esses investi-
mentos que irão dinamizar a
economia regional e ajudar a
melhorar a qualidade de vida
das populações. |

A apresentação da segunda edição da iniciativa “Wanted Business Ideas” decorreu anteontem

CIM lança desafio
a potenciais
empreendedores
Concurso Prazo de entrega de candidaturas para participar
no “Wanted Business Ideas” decorre até ao final de Março
José Fonseca

A Biblioteca de Mangualde rece -
beu, anteontem, a apresentação
da segunda edição da iniciativa
“Wanted Business Ideas”, um
concurso de ideias de negócio
promovido pela Rede Regional
de Empre endedorismo Viseu
Dão Lafões, sob a coordenação
da Comunidade Intermunicipal

Viseu Dão Lafões (CIMVDL) e
em colaboração com o Instituto
Politécnico de Viseu (IPV) e a
Associação Empresarial da Re-
gião de Viseu (AIRV).

Até ao final do próximo mês
de Março decorre a fase de can-
didaturas, aberta a projectos
oriundos de todo o país, que po-
dem ser apresentados indivi-
dualmente ou por grupos com

até quatro elementos. O objec-
tivo da iniciativa é a criação de
novas empresas e a mobilização
de potenciais empreendedores,
nesse sentido, o concurso aju-
dará a fomentar a inovação e
criatividade na região e atrair
projectos inovadores que pos-
sam ser desenvolvidos na re-
gião, identificará indivíduos com
potencial empreendedor e aju-

D.R.
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Farol da Nossa Terra  - Região Dão Lafões lançou segundo Concurso de Ideias de
Negócios em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-02-2017

Meio: Farol da Nossa Terra Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=f0ac935f

 
A Comunidade Intermunicipal de Dão Lafões apresentou anteontem, 15 de Fevereiro, no auditório da
Biblioteca Municipal de Mangualde, a segunda edição do Concurso de Ideias de Negócios (Wanted
Business Ideas).
 
A cerimónia contou com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de
Souza, de representantes dos 14 municípios da Rede Regional de Empreendedorismo Viseu Dão Lafões
e diversos convidados.
 
O concurso é de âmbito nacional, mas os projectos devem abranger recursos da região, tais como
termalismo, produtos endógenos, recursos naturais, entre outros. Sob o mote 'A tua ideia tem um
local próprio para nascer.', a iniciativa tem como objectivo a criação de novas empresas e a
mobilização de potenciais empreendedores, visando a sua capacitação empresarial adaptada às
diversas fases de estádio da sua ideia.
 
Podem candidatar-se pessoas singulares, individualmente ou em grupo, com limite máximo de quatro
elementos, maiores de 18 anos de idade à data da submissão de candidatura, ou pessoas colectivas
recentemente constituídas (menos de 6 meses a contar da data da submissão da candidatura). As
candidaturas decorrem até 30 de Março.
 
O Wanted Business Ideas desenvolve-se em cinco fases:
Fase 1 - Lançamento da "Call" nacional e recepção de candidaturas (até 30 de Março);
Fase 2 - Realização de oficinas de criatividade e geração de ideias;
Fase 3 - Realização de "BootCamp de imersão de ideias";
Fase 4 - Coaching de apoio aos finalistas;
Fase 5 - Realização da final do concurso de ideias de negócio (Junho de 2017).
 
O vencedor, além do apoio logístico na concretização do projecto, vai receber um prémio monetário de
5 mil euros.
 
- Sexta-feira, 17 Fevereiro 2017 -
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  RANKING ANALISA INFORMAÇÃO ONLINE
Texto Sandra Rodrigues Infogra� a Tânia Ferreira

AUTARCAS QUEREM ÍNDICE 
DE TRANSPARÊNCIA 
MUNICIPAL COM 
DOIS CAMPEONATOS
RANKING QUE AVALIA AS INFORMAÇÕES QUE AS AUTARQUIAS DISPONIBILIZAM NAS SUAS PÁGINAS ONLINE 
É CONTESTADO POR NÃO SER “TÃO TRANSPARENTE” NA SUA APLICAÇÃO. NO ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA 
MUNICIPAL, CARREGAL DO SAL É A SEGUNDA MELHOR CÂMARA DO PAÍS

O Índice de Transparência 
Municipal – ranking que 
analisa as informações que 

as autarquias disponibilizam aos 
cidadãos nas suas páginas online 
- deveria ser “disputado” em dois 
campeonatos, defendem alguns 
autarcas que consideram haver 
“erros grosseiros” quando se coloca 
a transparência num ranking. 
Uma das vozes de contestação 
é a do presidente da Câmara de 
Viseu, município que desceu 68 
lugares na lista dos concelhos mais 
transparentes. 
Almeida Henriques estranha o 
lugar alcançado no índice e diz 
não entender os cr itérios. “No 
ano passado adoptámos um con-
junto de procedimentos que nos 
permitiu subir mais de 80 lugares 
no ranking. Este ano, adoptámos 
exatamente os mesmo indicadores e 
ainda lhe acrescentámos uma série 
de sugestões que vieram até da as-
sociação que faz o estudo”, explica 
o autarca que “estranha” que depois 
de incrementados mecanismos de 
transparência para o exterior, tenha 
baixado no ranking
“Contestámos o resultado, mas a 
verdade é que depois não recebemos 
nenhuma resposta o que nos parece 
também pouco transparente. Este 
índice de transparência merecia, no 
mínimo, transparência maior na 
sua própria aplicação”, frisa.
O presidente da autarquia viseense 
contesta ainda a forma como o estu-
do é apresentado na opinião públi-
ca. “Até parece que há presidentes 

que são menos transparentes que 
outros quando o que isto mede é o 
acesso à informação do município”, 
refere, frisando ainda que não se 
deveria colocar no mesmo patamar 
municípios de média ou grande 
dimensão com outros de pequena 
dimensão. 

“Este índice deveria ter dois cam-
peonatos para se comparar o que 
é realmente igual. Não faz sentido 
sermos comparados a Alfândega da 
Fé ou a Penedono”, sustenta. 
João Paulo Batalha, porta voz da 
Associação Cívica Transparência e 
Integridade, entidade responsável 
pelo estudo, lembra, por seu lado, 
que este ranking permite, inde-
pendentemente da dimensão do 
município, “aferir da iniciativa que 
cada câmara tem de disponibilizar 
a informação que permite aos cida-
dãos fazer uma avaliação”. 
“A contratação pública e o planea-
mento da atividade do município 
continuam a ser as áreas que têm 
uma menor prestação, mas mesmo 
assim tem havido uma melhoria 
contínua desde 2013”, exempli� ca. 

Carregal do Sal: A segunda melhor 
Câmara a nível nacional
Carregal do Sal é a autarquia mais 
transparente do distrito de Viseu, 
tendo em conta a informação dis-
ponibilizada no site da Câmara. 
A nível  naciona l,  o município 
ocupa a 2ª posição do Índice de 
Transparência Municipal (ITM). 
No sobe e desce desta classi� cação, 
e relativamente ao ano anterior, de 
destacar as quedas dos municípios 
de Mangualde e Viseu e as maiores 
subidas de Cinfães e Armamar.
Para o presidente da Câmara que é 
a segunda melhor autarquia a ní-
vel nacional, Rogério Abrantes, a 
classificação adquirida revela que 
há um empenho não só do execu-
tivo, mas de todos os funcionários 
da Câmara. “Mais importante do 
que ser segundo ou terceiro, é ter 
uma pontuação muito superior à 
do ano passado. O nosso interesse 
é melhorar no que for possível”, 
revela.
Já o colega de Armamar, João Paulo 
Fonseca, vê com “grande satisfação” 
o pulo que conseguiu no ranking 
ao passar da posição 288 para a 43. 
“Iniciámos no ano passado um pro-
cesso para conseguir dar um maior 
número de informação na nossa pá-
gina o� cial. Vamos continuar com 
este objetivo e atingir um patamar 
ainda maior”, sustenta. 

Os que sobem e os que descem
Para este ranking, a Associação 
Cívica Transparência e Integridade 
a na l isou a  i n formação que os 

municípios disponibilizam nas suas 
páginas da internet aos cidadãos, 
desde a organização, a composição, 
passando pelas divulgações de 
impostos, atas, contratações, entre 
outros indicativos. 
O índice baseia-se, desde 2013, no 
levantamento da informação de 
interesse público disponível nos 
‘sites’ dos 308 municípios, segundo 
76 indicadores ,  agrupados em 
áreas, e não representa um índice 
de corrupção, nem signi� ca sucesso 
eleitoral ou satisfação do eleitorado.
Em 2016, os municípios obtiveram, 
em média, 52 pontos numa escala 
de zero a 100, a primeira vez que a 
média ultrapassa os 50 pontos, mais 
8 pontos em relação à média de 44 
pontos obtida no ano anterior.
Depois de ana l isados todos os 
fatores, e relativamente ao distrito 
de Viseu, Mangualde foi o concelho 
que mais desceu no ranking. Em 
2015 ocupava a posição 145 e em 
2016 caiu para a posição 226. Os 
itens relacionados com a disponibi-
lização sobre contratações públicas 
é um dos “calcanhares de Aquiles” 
desta Câ mara ,  assim como da 
maioria no distrito de Viseu. 
A autarquia de Viseu também 
desceu 68 lugares na lista dos con-
celhos mais transparentes. Em 2015 
o lugar ocupado era o 46.º. Este ano 
aparece na posição 114. 
Em relação ao ranking do ano pas-
sado, os municípios do distrito que 
mais subiram foram Cinfães com 
241 posições e Armamar que subiu 
245 lugares. 

Mangualde foi o 
concelho que mais 
desceu no ranking. Em 
2015 ocupava a posição 
145 e em 2016 caiu para 
a posição 226
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Classificação no ranking nacional
As melhores

As piores

Carregal do Sal Cinfães Armamar Lamego Vouzela
Classificação em 2015

2º 29º 43º 45º 105º

3º 270º 288º 130º 83º

Tarouca Penedono Nelas Ol. Frades Sernancelhe
Classificação em 2015

296º 289º 270º 269º 224º

279º 263º 245º 235º 262º

Agosto 2016 Novembro 2016 Dezembro 2016 Janeiro 2017 Fevereiro 2017

Nota: No site da Câmara de Sernancelhe, o item dedicado às atas está com a data de 2010

Armamar Sátão Tarouca, Penedono, 
Castro Daire, 

Carregal do Sal, 
Mortágua, Tabuaço, 

Resende, Nelas, 
Vouzela

Viseu, Mangualde, 
V. N. de Paiva, S. Comba Dão, 
Penalva do Castelo, Lamego, 
S. João da Pesqueira, Cinfães, 

Tondela, S. Pedro do Sul, 
Moimenta da Beira

Oliveira de Frades

Numa análise efetuada às páginas 
online dos 24 municípios do distrito 
de Viseu, nota-se uma melhoria nas 
informações que são disponibilizadas, 
nomeadamente na publicação das atas 

das reuniões do executivo camarário. 
Esta era uma área que, no ano pas-
sado, constituía uma das falhas, com 
várias autarquias a não disponibiliza-
rem esta informação ou a que estava 

acessível era desatualizada.
A composição do executivo e a atri-
buição dos pelouros à vereação é uma 
área em que todas as autarquias estão 
bem orientadas, mas já a informação 

sobre planos � nanceiros, por exemplo, 
é de difícil acesso ou inexistente. 
A informação aos cidadãos sobre o 
que ver e visitar no município conti-
nua a ser a maior aposta.

Atas com informação mais atualizada nos “sites”

“Este índice de transparência merecia, no 
mínimo, transparência maior na sua própria 
aplicação” 

Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu

Contratação pública e o planeamento da 
atividade do município são as áreas com uma 
menor prestação
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O Índice de Transparência Municipal 
(ITM) mede o grau de transparência 
das Câmaras Municipais através 
de uma análise da informação dis-

ponibilizada aos cidadãos nas suas 
páginas online. O ITM é composto 
por 76 indicadores agrupados em 
sete dimensões: 1) Informação sobre 

a Organização, Composição Social e 
Funcionamento do Município; 2) Pla-
nos e Relatórios; 3) Impostos, Taxas, 
Tarifas, Preços e Regulamentos; 4) 

Relação com a Sociedade; 5) Contra-
tação Pública; 6) Transparência Eco-
nómico-Financeira; 7) Transparência 
na área do Urbanismo.

As Câmaras 
de Viseu e a 
pontuação 
no Índice de 
Transparência

Carregal do Sal 98.21

Cinfães 84.20

Armamar 77.06

Lamego 76.37

Vouzela 59.20

Viseu 56.31

Sátão 54.80

S. Pedro do Sul 53.84

Tondela 53.16

Resende 51.65

Mortágua 47.12

Tabuaço 45.74

S. C. Dão 44.37

Moimenta da Beira 41.07

Castro Daire 40.52

Mangualde 37.91

Penalva do Castelo 36.95

S. João da Pesqueira 34.61

Sernancelhe 33.38

Oliveira de Frades 32.41

Nelas 32.00

Vila Nova de Paiva 29.53

Penedono 27.88

Tarouca 24.80

As melhores e piores câmaras 
nas dimensões analisadas:
1 - Organização, composição e funcionamento

-Carregal do Sal (100)
-Viseu (64)
-Castro Daire (57)

-Moimenta da Beira (7)

2 - Planos e Relatórios
-Carregal do Sal (64)
-Viseu (43)
-Mangualde (43)
-Sernancelhe (43)
-Nelas (43)

-Santa Comba Dão (0)
-S. João da Pesqueira(0) 
-Oliveira de Frades (0) 

3 - Taxas e regulamentos
-Carregal do Dal (93)
-Vouzela (50)
-Viseu (50)
-Mangualde (50)
-Moimenta da Beira (50)

-Lamego (0)

4 - Relação com a Sociedade 
-Carregal do Sal (93)
-Vouzela (93)
-Viseu (93)
-Sátão (93)
-Tondela (93)
-S. Comba Dão (93)

-Lamego (21)
-Sernancelhe (21)
-Penedono (21)

5 – Contratação Pública 
-Carregal do Sal (71)
-Vouzela (71)
-Lamego (64)
-Viseu (64)
-Mortágua (64)
-Resende (64)

* Exceto as assinaladas, todos as outras 18 
Câmaras tiveram valor 0

6 – Informação económico-financeira
-Carregal do Sal (100)
-Viseu (100)
-Resende (100)
-Mortágua (100)
-Sernancelhe (93)
-Mangualde (93)
-Castro Daire (93)

-Tabuaço (0)

7 – Urbanismo
Carregal do Sal (93)
Mangualde (43)
Nelas (43)
Sernancelhe (43)
Penalva doCastelo (43)
Santa Comba Dão (43)
Tabuaço (43)
Tondela (43)
S. Pedro do Sul (43)
Viseu (43)
Lamego (43)

- Cinfães (0)
- Armamar (0)
- Castro Daire (0)
- Tarouca (0)

Fonte: Associação Cívica Transparência e Integridade e Jornal do CentroPágina 152
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Pequenos ganham 
aos grandes 
em transparência
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  ELEIÇÕES

PARTIDOS COMEÇAM A 
CONFIRMAR PRIMEIROS 
NOMES ÀS AUTÁRQUICAS 

Comissão eleitora l escolhe 
candidatos em Vouzela. Em 
Viseu, há dois que vão ser 

votados. Resende, con� rma recan-
didatura de atual presidente. Bloco 
aposta na liderança das mulheres 
e em Santa Comba Dão PSD foi à 
terceira escolha. Em Lamego, son-
dagem vai ditar candidato do PSD

LAFÕES
COMISSÃO ELEITORAL ESCOLHE 
CANDIDATOS DO PS EM VOUZELA. EM 
OLIVEIRA DE FRADES NÃO HÁ NOVIDADES

A escolha dos candidatos do Parti-
do Socialista às próximas autárqui-
cas em Vouzela vai ser feita por uma 
comissão eleitoral. A estrutura, 
onde têm assento elementos da 
Concelhia e os presidentes de Junta, 
tem estado a reunir, prometendo 
para “breve” uma decisão quanto 
às caras socialistas que vão apre-
sentar-se à Câmara, Assembleia 
Municipal e Freguesias. 
Para o município um dos nomes 
mais falados continua a ser o de An-
tónio Meneses, que há quatro anos 
avançou como cabeça de lista. Tam-
bém Viriato Garcez, que em 2009 
liderou a lista socialista à autarquia, 
poderá estar em cima da mesa. O 
candidato que deverá ser escolhido 
nos próximos dias vai enfrentar o 
social-democrata Rui Ladeira, que 
já anunciou a recandidatura e que 
viu o seu nome confirmado pela 
Comissão Nacional do PSD. 
No concelho vizinho de Oliveira 
de Frades, também ainda não há 
fumo branco para os lados do PS. 
O “processo ainda não está fecha-
do”, estimando-se que até ao � nal 
do mês haja novidades. O líder da 
concelhia socialista já manifestou 
interesse em chefiar a corrida à 
Câmara, que é liderada por Luís 
Vasconcelos (PSD) que por causa 
da l imitação de mandatos não 
pode candidatar-se de novo. Ainda 
no PS, o atual vereador Porfírio 
Car va lho também já disse que 
não se importava de ir de novo a 

votos. Paulo Antunes vereador da 
maioria PSD vai encabeçar a lista 
do partido à Câmara. O ainda pre-
sidente, Luís Vasconcelos, deverá 
ser o cabeça de lista à Assembleia 
Municipal.  
Do lado da CDU, representantes 
da coligação em Lafões dizem que 
“ainda é cedo” para avançar com 
nomes e que “não está ainda nada 
def inido”. Uma coisa é certa, a 
CDU vai apresentar candidatos às 
três Câmaras e Assembleias Mu-
nicipais da região. Nas autárquicas 
deste ano, vão ser apresentadas 
candidaturas também a algumas 
Assembleias de Freguesia. 
Dado como certa é a não recandida-
tura dos presidentes das uniões de 
freguesias das sedes dos três conce-
lhos de Lafões. Todos inauguraram 
o novo modelo de governação local 
depois da reforma da administra-
ção local autárquica, todos � zeram 
o primeiro mandato e nenhum vai 
concorrer de novo. O primeiro a re-
velar que não ia avançar de novo foi 
Paulo Robalo, que, eleito pelo PSD, 
lidera a União de Freguesia de Oli-
veira de Frades, Souto de Lafões e 
Sejães. António Garcez, presidente 
da União de Freguesias de Vouzela 
e Paços de Vilharigues, já avisou 
os dirigentes locais do PS que não 
estava disponível para concorrer de 
novo. Ao que parece, Alberto Pauli-
no também não se recandidatará à 
União de Freguesias de S. Pedro do 
Sul, Várzea e Baiões pelo PS.

Os socia listas conf irmaram a 
recandidatura de Manuel Garcês 
Trindade à Câmara de Resende. O 
atual presidente foi o escolhido pela 
Comissão Política e con� rmado em 
reunião alargada deste órgão. 
No encontro, que reuniu quase 
uma centena de socia l ista ,  o 
autarca disse estar com con� ança 
renovada para um novo mandato.

O corrente ano será de resto 
u m a no de  re la nç a mento do 
investimento municipal, em áreas 
como a reabilitação urbana e a 
rede viária, numa altura em que 
o atual quadro de financiamento 
comunitário começa a proporcio-
nar as primeiras oportunidades 
de financiamento, recordam os 
socialistas.

RESENDE
PS CONFIRMA RECANDIDATURA 
DE GARCÊS TRINDADE

O PS anuncia a 24 de fevereiro o can-
didato à Câmara de Viseu. É neste dia 
que os 60 militantes que têm assento 
na Comissão Política escolhem se 
será Lúcia Silva ou Augusto Antunes 
a liderar a lista socialista. Estes eram, 
pelo menos, os únicos dois nomes que 
apresentaram a pré-candidatura que 
tinha como prazo estipulado o dia 15 
de fevereiro. Agora, depois do plená-
rio que serviu para dar a conhecer e 
discutir as propostas dos candidatos, 
cabe à Comissão votar naquele que 
terá como missão liderar a candida-

tura do Partido que quer conquistar 
uma votação superior a que teve nas 
últimas eleições autárquicas. 
Um desafio para o qual tanto Lúcia 
Silva como Augusto Antunes dizem 
estar conscientes.
O militante socialista e membro da 
Assembleia de Freguesia de Viseu foi 
o último a demonstrar a sua disponi-
bilidade e afirma que está confiante 
na votação do dia 24. 
A mobilidade inteligente e a coesão 
social são algumas das ideias que tem 
para o concelho de Viseu.

VISEU
PS FECHA PROCESSO AUTÁRQUICO 
COM DOIS CANDIDATOS
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SANTA COMBA DÃO
EX-PRESIDENTE 
DA CÂMARA É O 
CANDIDATO 
DO PSD

Daniel Pedro dos Santos, enge-
nheiro civil, de 68 anos, é o can-
didato do PSD à Câmara de Santa 
Comba Dão. Trata-se do regresso 
de um antigo autarca que já foi 
presidente da autarquia entre 
1985 e 1989. O candidato acabou 
por ser a terceira escolha do PSD 
depois de António José Correia e 
Rui Branquinho terem ficado fora 
da corrida.
O primeiro, que foi vice-presi-
dente da Câmara  entre 2009 e 
2013, por ter sido  condenado no 
caso dos iphones que pertenciam 
ao Município; o segundo, antigo 
presidente de junta, por ter evoca-
do razões pessoais e profissionais 
para não avançar. 
Perante este cenário, o PSD de 
Santa Comba Dão ficou com a 
hipótese de Daniel Pedro dos 
Santos que em 1989 acabou por 
ser derrotado pelo socia l ista 
Orlando Mendes.
Há quem garanta nas hostes so-
ciais-democratas de Santa Comba 
Dão que Rui Branquinho seria 
o único candidato do PSD que 
poderia derrotar Leonel Gouveia 
nas próximas Eleições Autárqui-
cas, admitindo que “a escolha 
de recurso agora conseguida é 
demasiado vulnerável”.
De salientar que um dos pri-
meiros militantes a demonstrar 
disponibilidade para encabeçar 
a candidatura foi João Ono-
fre, atual vereador do PSD na 
Câmara.

VISEU E SANTA COMBA DÃO
MULHERES PELO BLOCO DE ESQUERDA

O Bloco de Esquerda quer apresen-
tar muitas e agradáveis surpresas 
para as próximas eleições autárqui-
cas. O processo só entra em acelera-
ção depois da Conferência Nacional 
Autárquica que se rea l iza este 
sábado, mas alguns nomes já come-
çam a ser falados para encabeçar a 
lista à Câmara de Viseu. Um deles 

é o de Catarina Vieira, professora 
e membro da Mesa Nacional e da 
Comissão de Direitos. “Ainda não 
está decidido quem vai encabeçar a 
lista, qualquer um de nós pode ser 
candidato”, assinala, por enquanto, 
Carlos Vieira, coordenador em 
Viseu do BE.
Para o bloquista, só a partir deste 

sábado é que o processo autárquico 
vai ter um novo fôlego, mas promete 
“agradáveis surpresas”.
Uma delas poderá ser a lista encabe-
çada por Clara Alexandre ao muni-
cípio de Santa Comba Dão. Uma vez 
mais, Carlos Vieira não confirma, 
mas sempre adianta que é sempre 
uma hipótese e uma boa candidata”.

“O que temos já decidido é que 
vamos conseguir apresentar mais 
candidaturas do que aquelas que 
foram há quatro anos”, disse o 
coordenador.
Em 2013, o Bloco de Esquerda con-
correu em Viseu, Oliveira de Frades, 
S. Pedro do Sul, Vouzela, Armamar 
e Tarouca. 

MANGUALDE
JOAQUIM MESSIAS PREPARA LISTA DO PSD

S. JOÃO DA 
PESQUEIRA
INDEPENDENTES 
AVANÇAM MAS 
ONDE ESTÁ O PS?

O Movimento Pela Nossa Terra 
volta a ter candidatura à Câ-
mara de S. João da Pesqueira. 
Com dois vereadores eleitos nas 
últimas autárquicas, Manuel 
Cordeiro assumiu-se já como o 
cabeça de lista. “Vamos recandi-
datar-nos. A lista, relativamente 
à de 2013, poderá sofrer uma ou 
outra alteração, mas a equipa 
será praticamente a mesma”, 
afirmou o candidato. 
Manuel Cordeiro justifica nova 
recandidatura com os quase 
quatro anos “muito positivos” 
enquanto oposição na autarquia 
que atualmente é liderada por 
José Tulha e que deverá recandi-
datar-se a um terceiro e último 
mandato pelo PSD.
Já no PS é que ainda não há 
certezas. Em 2013 o candidato 
foi João Oliveira que era tam-
bém o presidente da Concelhia 
socialista. Entretanto, o igual-
mente presidente da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Er vedosa do 
Douro é agora o novo diretor 
do Museu do Vinho de S. João 
da Pesqueira e foi escolhido pela 
autarquia. Há quem comente 
que a escolha teve como objeti-
vo o de “afastar” uma eventual 
oposição. Caberá à nova líder da 
Concelhia do PS escolher agora 
um candidato. Em S. João da 
Pesqueira, nas últimas eleições 
autárquicas, o PS obteve 11 por 
cento da votação. 

A Comissão Política Concelhia do 
PSD de Mangualde confirmou a 
candidatura de Joaquim Messias 
às autárquicas deste ano. O partido 
considera que Joaquim Messias se en-
quadra no perfil traçado para os can-
didatos do partido a nível nacional. 
Ao Jornal do Centro, Joaquim 
Messias disse que a candidatura 
está numa fase de preparação e 
negociação no sentido de haver 
coligação ou não com o CDS-PP. 
“Neste momento ainda não há a 
constituição das listas. Estamos na 
fase da mobilização das pessoas, do 
levantamento das freguesias e de 

encontrar as melhores soluções para 
as respetivas juntas”, explica o candi-
dato PSD à Câmara de Mangualde.  
Joaquim Messias ainda não quer 
avançar com o nome do possível 
número dois da lista nem o candidato 
à Assembleia Municipal. “Estamos a 
fazer uma reflexão interna para en-
contrar as melhores soluções”, afirma.

PS anuncia presidentes das juntas
Já da parte do PS, onde é mais que 
certa a recandidatura de João Azeve-
do à autarquia, é anunciado no final 
do mês os candidatos às 11 juntas de 
freguesia do concelho.

LAMEGO
SONDAGEM NO TERRENO PARA ARRANJAR 
CANDIDATO

Em Lamego está a ser feita uma 
sondagem por telefone onde os 
munícipes têm de dizer em quem 
vota r ia m pa ra presidente da 
Câmara. Os nomes são Ernesto 
da Si lva Rodr ig ues ,  A ntónio 
Carreira e Marques Luís (todos 
PSD) e ainda Ângelo Moura, o já 
anunciado candidato socialista.  
O estudo terá sido encomendado 
pelo próprio PSD que assim per-
cebe quais os nomes que melhor 
se  posicionam para liderar uma 
candidatura, ao mesmo tempo 
que recolhem informações sobre 
a oposição. 
No contacto telefónico, a empresa 
questiona os munícipes sobre 
quais as necessidades de Lamego, 
se conhecem os quatros nomes 
referenciados, em quem votaria 

para presidente da Câmara e qual o 
melhor para desempenhar o cargo. 
Perguntam também em quem 
votaram nas eleições de 2013 para a 
Câmara de Lamego. 
Dos três nomes sociais-demo-
cratas, é sabido que Ernesto da 
Silva Rodrigues, que trabalha na 
Câmara de Castro Daire, tem o 
apoio da Concelhia. Já António 
Correia, antigo advogado, recolhe 
as preferências do atual presidente 
da Câmara. Francisco Lopes, que 
não se pode recandidatar por causa 
da limitação de mandatos, sempre 
afirmou que queria ter uma palavra 
a dizer sobre o seu sucessor. Já 
Marques Luís, provedor da Santa 
Casa da Misericórdia, é um nome 
que aparece constantemente como 
uma hipótese. 
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A a t r i bu i ç ã o  d o  n o m e  d e 
Manuela de Azevedo é uma 
intenção antiga da autarquia 

mangua ldense, que agora uma 
semana após a morte da jornalista 
volta a estar na ordem do dia . 
Segundo o presidente da Câmara, 
João Azevedo, o processo está a ser 
preparado com a escolha da rua. “Já 
temos algumas ideias mas temos de 
escolher a melhor localização.
As ruas de Mangualde já todas têm 
nome e só novos arruamentos e 
requalificados podem ser opção”, 
refere o autarca que lamenta a mor-
te da antiga jornalista que viveu du-
rante 13 anos na cidade. “Queremos 
dar a dignidade que nos é obrigada 
para com esta � gura incontornável 
da República e do jornalismo em 
Portugal”, explica João Azevedo.

Adolescência em Mangualde
Devido à pro� ssão do pai que era aspi-
rante de Finanças em Lisboa, a família 
de Manuela de Azevedo foi transferida 
para Mangualde na 2ª década do sécu-
lo 20, onde viveu durante 13 anos. Foi 

A COMISSÃO MUNICIPAL 
DE TOPONÍMIA JÁ TINHA 
INDICADO HÁ ALGUNS 
ANOS O NOME DE MANUELA 
DE AZEVEDO PARA UMA 
DAS RUAS DA CIDADE. 
MUNICÍPIO QUER UMA 
RUA QUE DÊ DIGNIDADE 
À ANTIGA JORNALISTA E 
ESCRITORA QUE VIVEU 
PARTE DA VIDA EM 
MANGUALDE

A obra de Manuela de Azevedo
Nascida a 31 de Agosto de 
1911, viveu as duas Grandes 
Guerras, assistiu à Grande 
Depressão e atravessou o 
Estado Novo. 
Manuela de Azevedo foi 
professora, crítica de arte, 
jornalista e escritora tendo 
publicado dezenas de livros 
de poesia, contos, novelas, 
ensaios, biogra� as, crónicas, 
romances e peças de teatro.
No jornal “República”, 
trabalhou como redactora e 
na revista “Vida Mundial” 
foi chefe de redacção de 1942 
a 1945. Entre Novembro de 
1945 e Novembro de 1956, foi 
redactora do Diário de Lisboa. 
Ingressou no Diário Ilustrado, 
antes de ser contratada pelo 
Diário de Notícias, jornal que 
serviu até aos 80 anos como 
redatora cultural e crítica 
teatral.
Fundou e presidiu à 
Associação da Casa Memória 
de Camões.
Morreu a 10 de fevereiro 
de 2017, aos 105 anos, no 
Hospital de S. José, em Lisboa.

na cidade mangualdense que Manuela 
de Azevedo passou a adolescência e 
realizou o exame da “4ª classe”. Obteve 
a classificação de “óptimo” dando o 
salto para a Escola Primária Superior 
de Mangualde, seguindo depois para 
o Liceu Alves Martins, em Viseu.
Muito do seu interesse pelo jorna-
lismo deve-se ao pai que era cor-
respondente do jornal “O Século”. 
Maria Nazaré Pinto, de 85 anos, ainda 
se lembra de ter privado com Manuela 
de Azevedo em Mangualde. “Era uma 
senhora que conversava muito bem, 
com um grande dom da palavra, era 
eloquente na sua maneira de ser”, 
revela.
Segundo Maria Nazaré, a jorna-
lista “muito afável, distinta e de 
bom trato” e recorda-a nas “ma-
tinés dançantes” do Grémio. “Eu 
era uma moça nova e ela já era 
uma senhora madura”, lembra.
Na a ltura em que o pai da pri-
meira mulher jornalista deixa o 
trabalho das f inanças, a família 
volta a Lisboa e Manuela de Azevedo 
ingressa no jornal “República”.
Em 1938, trocou Lisboa por Viseu, 
onde ensinou Português e Francês 
num colégio privado da cidade.
Escreveu diversas obras como “Cla-
ridade”, “Um anjo quase demónio”, 
“Filhos do diabo”, entre muitas 
outras. Nos capítulos “Nascimento e 
Infância” e “No País da Juventude” a 
jornalista e escritora evoca as cidades 
de Mangualde e Viseu.
Em 2010 lançou na cidade viseense a 
sua última obra “Memória de Uma 
Mulher de Letras”.

   MANGUALDE
Texto Irene Ferreira

NOME EM RUA É HOMENAGEM À PRIMEIRA 
MULHER JORNALISTA
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ou talvez não

ou talvez não

opiniões

ou talvez não

PUB

O Académico de Viseu tem um projec-
to ambicioso para o futuro e preparado 
por grandes investidores. Estão previs-
tas a participação na Liga dos Campeões 
Europeus, a formação e venda de joga-
dores acima de 75 milhões de euros por 
época e a construção do Fontelo Arena 
para 50.000 pessoas. O T&T tentou con-
tactar alguns dos investidores o que não 
se concretizou por estarem “concentra-
dos” a frequentar cursos intensivos de 
Formação-Acção do IEFP. 

Todos sabemos o sacrifício da vida fa-
miliar e financeira, com grandes ausên-
cias, que a vida de autarca representa. 
Num gesto de grande nobreza, o pre-
sidente cessante da Câmara do Satão, 
Alexandre Vaz, sacrifica o seu genro 
Daniel Azevedo e propõe-no para can-
didato à Câmara. Contactada pelo T&T, 
a sogra de Daniel Azevedo desmen-
te estar por detrás desta ideia e afirma 
“que até nem desgosta do dito senhor 
Azevedo, nem me passa pela cabeça vê-
-lo pelas costas ”.

A Câmara de Castro Daire surpreen-
deu ao criar um subsídio de ama-
mentação no valor de 100 euros men-
sais para os primeiros seis meses de 
vida da criança. Há quem conside-
re a medida anticonstitucional, pois 
“todos os portugueses devem poder 
mamar”. Membros de juventudes 
partidárias estão a organizar o movi-
mento “Igualdade para mamar”, que 
alargue o direito à mama. Já foi pedi-
da uma audiência a Marcelo Rebelo 
de Sousa.

“Para nós tudo é transparente, até 
a dança do varão é feita nas ruas”, 
afirma o presidente da Câmara de 
Carregal do Sal, 2º concelho a nível 
nacional no Índice de Transparência. 
Mangualde e Viseu tiveram as maio-
res e surpreendentes descidas. João 
Azevedo, presidente da Câmara de 
Mangualde, responsabiliza o man-
gualdense Sérgio Monteiro, ex-secre-
tário de Estado, e a sua participação 
no processo de venda do Novo Banco. 
Almeida Henriques reage indignado: 
“Em Viseu tudo é transparente, tudo 
passa por mim e pelo Sobrado”, diz e 
responsabiliza pelo mau resultado o 
Jornal do Centro e a empresa que faz a 
limpeza dos vidros da Câmara.  

Sandra Oliveira ameaça fazer coinci-
dir a data dos Jardins Efémeros com o 
SuperBock SuperRock. “Obviamente 
eu rebento com eles, pois estão a co-
piar-me”, diz Sandra Oliveira. Esta 
reação teve a ver com o facto de naque-
le festival terem decidido pôr no recin-
to três árvores, um arbusto e um can-
teiro. A diva viseense propõe que todos 
os festivais de Portugal só marquem as 
suas datas depois de fechada a data dos 
Jardins Efémeros.

O processo eleitoral do IPV promete! 
Vai ter um concurso de talentos, no 
qual participam os três candidatos à 
Presidência. Cada um deles escolheu 
uma forma de interpretação artística 
ou cultural. José Costa fará um dueto 
com o Tino de Rãs com uma música de 
Quim Barreiros. Pedro Rodrigues pre-

feriu um teatro de marionetas basea-
do na peça “Auto da Barca do Inferno” 
de Gil Vicente, com a direção de 
Fernando Sebastião. João Luis Monney 
Paiva realizará uma conferência de três 
horas com o tema” O Brexit, a visita do 
Papa e os efeitos na antropologia visual 
na região de Viseu”. 

Devido aos problemas havidos na 
justiça com alguns ex-autarcas por 
terem ficado com iPhones e iPads 
das Câmaras, regista-se um for-
te aumento na procura, por par-

te de autarcas, do Babby Phone e 
do Happy Tab da Chicco. “Talvez 
com estes ninguém implique”, de-
sabafa um autarca que não se quis 
identificar. 

Académico de Viseu
na Champions

Índice de 
Transparência

Jardins Efémeros

Autarcas procuram brinquedos da Chicco

Amor ao Sátão

Mamamos 
todos
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Índice de Transparência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-02-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/indice-de-transparencia/

 
"Para nós tudo é transparente, até a dança do varão é feita nas ruas", afirma o presidente da Câmara
de Carregal do Sal, 2º concelho a nível nacional no Índice de Transparência. Mangualde e Viseu
tiveram as maiores e surpreendentes descidas.
 
João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, responsabiliza o mangualdense Sérgio Monteiro,
ex-secretário de Estado, e a sua participação no processo de venda do Novo Banco. Almeida Henriques
reage indignado: "Em Viseu tudo é transparente, tudo passa por mim e pelo Sobrado", diz e
responsabiliza pelo mau resultado o Jornal do Centro e a empresa que faz a limpeza dos vidros da
Câmara.
 
Estas notícias NÃO ACONTECERAM mas podiam ter acontecido. Publicação fictícia quinzenal, de
humor, sem qualquer fundo de verdade e produzida para entretenimento dos leitores.
 
Inserido em 18, Fevereiro - 2017
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Redução do número de ovelhas ameaça queijo da serra certificado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2017

Meio: Beira.pt Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=2edf77cc

 
20-02-2017
 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
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parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
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Redução do número de ovelhas ameaça queijo da serra certificado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2017

Meio: BeiraNews Online Autores: José Lagiosa

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=888fb750

 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
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ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
 
*Lusa
 
20 de Fevereiro de 2017
 
José Lagiosa
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Redução do número de ovelhas ameaça queijo da serra certificado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20-02-2017

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a67e3796

 
Associação do setor apela a incentivos públicos para a preservação do queijo certificado da região
 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
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parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
 
20.02.201708:00
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1219577f

 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
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ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
 
20 Fevereiro, 2017 at 10:59
 
Patricia Cruz Almeida
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A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do sector a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
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Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
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20-02-2017
 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
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parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
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A atribuição do nome de Manuela de Azevedo é uma intenção antiga da autarquia mangualdense, que
agora, uma semana após a morte da jornalista, volta a estar na ordem do dia. Segundo o presidente
da Câmara, João Azevedo, o processo está a ser preparado com a escolha da rua.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/02/nome-rua-1.mp3
"Já temos algumas ideias mas temos de escolher a melhor localização. As ruas de Mangualde já todas
têm nome e só novos arruamentos e requalificados podem ser opção", refere o autarca que lamenta a
morte da antiga jornalista que viveu durante 13 anos na cidade. "Queremos dar a dignidade que nos é
obrigada para com esta figura incontornável da República e do jornalismo em Portugal", explica João
Azevedo.
 
http://www.jornaldocentro.pt/wp-content/uploads/2017/02/nome-rua-2.mp3
Adolescência em Mangualde
 
Devido à profissão do pai que era aspirante de Finanças em Lisboa, a família de Manuela de Azevedo
foi transferida para Mangualde na 2ª década do século 20, onde viveu durante 13 anos. Foi na cidade
mangualdense que Manuela de Azevedo passou a adolescência e realizou o exame da "4ª classe".
 
Obteve a classificação de "óptimo" dando o salto para a Escola Primária Superior de Mangualde,
seguindo depois para o Liceu Alves Martins, em Viseu. Muito do seu interesse pelo jornalismo deve-se
ao pai que era correspondente do jornal "O Século".
 
Maria Nazaré Pinto, de 85 anos, ainda se lembra de ter privado com Manuela de Azevedo em
Mangualde. "Era uma senhora que conversava muito bem, com um grande dom da palavra, era
eloquente na sua maneira de ser", revela.
 
Segundo Maria Nazaré, a jornalista era "muito afável, distinta e de bom trato" e recorda-a nas
"matinés dançantes" do Grémio. "Eu era uma moça nova e ela já era uma senhora madura", lembra.
 
Na altura em que o pai da primeira mulher jornalista deixa o trabalho das finanças, a família volta a
Lisboa e Manuela de Azevedo ingressa no jornal "República". Em 1938, trocou Lisboa por Viseu, onde
ensinou Português e Francês num colégio privado da cidade.
 
Escreveu diversas obras como "Claridade", "Um anjo quase demónio", "Filhos do diabo", entre muitas
outras. Nos capítulos "Nascimento e Infância" e "No País da Juventude" a jornalista e escritora evoca
as cidades de Mangualde e Viseu. Em 2010 lançou na cidade viseense a sua última obra "Memória de
Uma Mulher de Letras".
 
A obra de Manuela de Azevedo
 
Nascida a 31 de Agosto de 1911, viveu as duas Grandes Guerras, assistiu à Grande Depressão e
atravessou o Estado Novo. Manuela de Azevedo foi professora, crítica de arte, jornalista e escritora
tendo publicado dezenas de livros de poesia, contos, novelas, ensaios, biografias, crónicas, romances
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e peças de teatro.
 
No jornal "República", trabalhou como redactora e na revista "Vida Mundial" foi chefe de redacção de
1942 a 1945. Entre Novembro de 1945 e Novembro de 1956, foi redactora do Diário de Lisboa.
 
Ingressou no Diário Ilustrado, antes de ser contratada pelo Diário de Notícias, jornal que serviu até
aos 80 anos como redatora cultural e crítica teatral. Fundou e presidiu à Associação da Casa Memória
de Camões. Morreu a 10 de fevereiro de 2017, aos 105 anos, no Hospital de S. José, em Lisboa.
 
Inserido em 20, Fevereiro - 2017
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A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
PUB
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
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parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
 
Mon, 20 Feb 2017 09:00:00 +0100
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Lusa 20 Fev, 2017, 09:43 | País
 
A redução do número de ovelhas da Serra da Estrela não parou de baixar nos últimos cinco anos, o
que leva a associação do setor a defender incentivos públicos à preservação do queijo certificado da
região.
 
"Não podemos deixar extinguir o queijo Serra da Estrela", disse à agência Lusa Manuel Marques,
presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE), que abrange
18 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra, Guarda e Castelo Branco.
 
Este filho de pastores de Mangualde, no distrito de Viseu, disse que, em 2012, havia cerca de 120 mil
ovelhas das duas raças autóctones, "bordaleira" e "churra mondegueira", de cujo leite é feito o queijo
com denominação de origem protegida (DOP).
 
No entanto, segundo Manuel Marques, que tem a profissão de jurista na Câmara de Mangualde e
exerce funções de vereador no vizinho município de Nelas, em representação do CDS, o número de
efetivos tem vindo a registar uma "quebra substancial", situando-se atualmente nas 75 mil cabeças.
 
"Qualquer dia, o leite produzido pelas raças da Serra da Estrela não chega para o queijo que é
consumido no país", alertou.
 
Para o presidente da ANCOSE, com sede em Oliveira do Hospital, importa que o Estado e as
autarquias avancem com novas medidas de apoio à produção, recorrendo para tal aos fundos
europeus do Portugal 2020.
 
Manuel Marques lamentou que, na sequência de "uma alteração substancial da lei", no ano passado,
tenha sido retirado aos criadores um apoio anual de 15 euros por cada ovelha, que existia ao abrigo
das chamadas "medidas agroambientais", como incentivo ao aparecimento de novos rebanhos e ao
desenvolvimento do mundo rural, com financiamento da União Europeia.
 
"Os pastores estão a viver com muitas dificuldades", acrescentou, defendendo que "a Administração
Central e os municípios tenham esse cuidado" de elevar o nível das economias familiares do interior
montanhoso.
 
Na sua opinião, "a política de subsídios à agricultura e pecuária está errada há muitos anos e isso tem
sido transversal a todos os governos", sendo necessário, no caso da ovinicultura da Serra da Estrela,
incentivar o aparecimento de novos rebanhos.
 
A "diminuição substancial" dos efetivos de raças autóctones "ameaça a qualidade do queijo" certificado
e compromete mesmo a capacidade dos criadores responderem à crescente procura deste produto
DOP do Centro de Portugal.
 
"A maioria dos pastores da região tem idades acima dos 50 a 60 anos. Hoje, não há incentivos a esta
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parte da agricultura, que é a mais rentável, mas também a mais difícil", sublinhou o presidente da
ANCOSE.
 
Trata-se de um setor que "cria trabalho e riqueza e é também importante na prevenção dos incêndios
florestais", mas entre os produtores de queijo da Serra da Estrela "não há domingos, não há feriados,
nem festas", enfatizou.
 
A associação, que nasceu em 1981, tendo como principal objetivo o melhoramento genético e a defesa
das ovelhas da Serra da Estrela, foi nomeada três anos depois como entidade gestora do livro
genealógico da raça e reúne atualmente 267 produtores.
 
O queijo da Serra da Estrela está este ano presente num ciclo de feiras, que começou no dia 11, em
Penalva do Castelo (Viseu) e que encerra a 19 de março, em Fornos de Algodres (Guarda).
 
O calendário inclui ainda Celorico da Beira (Guarda), entre os dias 18 e 26.
 
Seguem-se as feiras de Seia, Gouveia e Manteigas (Guarda), no fim de semana prolongado do
Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro.
 
O queijo de ovelha terá também destaque em Trancoso, nos períodos de 24 a 26 de fevereiro e de 04
a 05 de março.
 
Em março, entre os dias 04 e 19, decorrem as feiras de Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra),
Aguiar da Beira e Fornos de Algodres (Guarda).
 
20 Fev, 2017, 09:43|
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Novos de cursos de apicultura em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
21 de Fevereiro de 2017
 
104 Views
 
Iniciados: 18 e 19 de março
 
Avançado: 26 de março a 16 de julho
 
Estão abertas as inscrições para novos de cursos de apicultura. Organizados por Harald Hafner,
contam com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e têm dois graus de dificuldade: iniciados e
avançado. O primeiro realiza-se nos dias 18 e 19 de março e o segundo de 26 de março a 16 de julho,
na Raiz dos Saberes (aulas teóricas) e na Quinta do Modorno (aulas práticas). As aulas teóricas
realizam-se das 9h00 às 12h30 e as práticas das 14h00 às 18h00. Oferecer a oportunidade de
começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples, sustentável e a baixo custo é
o principal objetivo destes cursos. As inscrições, abertas à comunidade, estão a decorrer e deverão ser
efetuadas através do telefone 914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. Os cursos só se realizam
com um mínimo de 10 inscritos e um máximo de 15.
 
CURSO INICIANTES
 
Destinado a pessoas sem ou com pouca experiência que desejem iniciar a aprendizagem da apicultura
que querem dar os primeiros passos nesta área, serão abordados temas como: primeiros passos -
como começar, fascínio abelhas - porque tornar-se apicultor, colmeias, ferramentas, materiais - e o
seu uso, legislação apícola - que é importante, o local certo para as abelhas - como escolher bem,
primeiros passos com as colmeias - que podemos ver, introdução a biologia do enxame - a base de
tudo e próximos passos - como seguir o caminho.
 
CURSO AVANÇADO
 
A formação avançada incidirá sobre os seguintes temas: flora apícola e alimentação das colmeias,
maneio apícola ao largo do ano e desdobramentos, criação e seleção de rainhas, formação varroa e
sanidade apícola e produtos da colmeia - colheita, cuidados, qualidade, transformação e refinação.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na
apicultura com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do
mundo e das técnicas de apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou
mais de 500 futuros apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda
Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na
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Áustria.
 
Por:Mun.Mangualde/Foto:tvn
 
21 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Estão abertas as inscrições para novos de cursos de apicultura. Organizados por Harald Hafner,
contam com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e têm dois graus de dificuldade: iniciados e
avançado. O primeiro realiza-se nos dias 18 e 19 de março e o segundo de 26 de março a 16 de julho,
na Raiz dos Saberes (aulas teóricas) e na Quinta do Modorno (aulas práticas). As aulas teóricas
realizam-se das 9h00 às 12h30 e as práticas das 14h00 às 18h00. Oferecer a oportunidade de
começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples, sustentável e a baixo custo é
o principal objetivo destes cursos. As inscrições, abertas à comunidade, estão a decorrer e deverão ser
efetuadas através do telefone 914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. Os cursos só se realizam
com um mínimo de 10 inscritos e um máximo de 15.
 
CURSO INICIANTES
 
Destinado a pessoas sem ou com pouca experiência que desejem iniciar a aprendizagem da apicultura
que querem dar os primeiros passos nesta área, serão abordados temas como: primeiros passos -
como começar, fascínio abelhas - porque tornar-se apicultor, colmeias, ferramentas, materiais - e o
seu uso, legislação apícola - que é importante, o local certo para as abelhas - como escolher bem,
primeiros passos com as colmeias - que podemos ver, introdução a biologia do enxame - a base de
tudo e próximos passos - como seguir o caminho.
 
CURSO AVANÇADO
 
A formação avançada incidirá sobre os seguintes temas: flora apícola e alimentação das colmeias,
maneio apícola ao largo do ano e desdobramentos, criação e seleção de rainhas, formação varroa e
sanidade apícola e produtos da colmeia - colheita, cuidados, qualidade, transformação e refinação.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na
apicultura com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do
mundo e das técnicas de apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou
mais de 500 futuros apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda
Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na
Áustria.
 
21 de Fevereiro de 2017
 
Redacção
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-02-2017

Meio: Agricultura e Mar Actual Online Autores: Carlos Caldeira

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=94546f02

 
Estão abertas as inscrições para novos de cursos de apicultura. Organizados por Harald Hafner,
contam com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, e têm dois graus de dificuldade: iniciados e
avançado.
 
O primeiro realiza-se nos dias 18 e 19 de Março e o segundo de 26 de Março a 16 de Julho, na Raiz
dos Saberes (aulas teóricas) e na Quinta do Modorno (aulas práticas). As aulas teóricas realizam-se
das 9h00 às 12h30 e as práticas das 14h00 às 18h00.
 
Oferecer a oportunidade de começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples,
sustentável e a baixo custo é o principal objectivo destes cursos. As inscrições, abertas à comunidade,
estão a decorrer e deverão ser efectuadas através do telefone 914 457 285 ou do email
nn.nelas@gmail.com. Os cursos só se realizam com um mínimo de 10 inscritos e um máximo de 15.
 
Curso para iniciantes
 
O curso para iniciantes é destinado a pessoas sem ou com pouca experiência que desejem iniciar a
aprendizagem da apicultura que querem dar os primeiros passos nesta área, serão abordados temas
como: primeiros passos - como começar, fascínio abelhas - porque tornar-se apicultor, colmeias,
ferramentas, materiais - e o seu uso, legislação apícola - que é importante, o local certo para as
abelhas - como escolher bem, primeiros passos com as colmeias - que podemos ver, introdução a
biologia do enxame - a base de tudo e próximos passos - como seguir o caminho.
 
Curso avançado
 
A formação avançada incidirá sobre os seguintes temas: flora apícola e alimentação das colmeias,
maneio apícola ao largo do ano e desdobramentos, criação e selecção de rainhas, formação varroa e
sanidade apícola e produtos da colmeia - colheita, cuidados, qualidade, transformação e refinação.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na
apicultura com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do
mundo e das técnicas de apicultura. A leccionar cursos de apicultura no País há cinco anos, já formou
mais de 500 futuros apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda
Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na
Áustria.
 
Agricultura e Mar Actual
 
Wed, 22 Feb 2017 10:06:22 +0100
 
CarlosCaldeira
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Mangualde dá 
aulas de apicultura

111 Estão abertas as ins-
crições para novos de cursos 
de apicultura. Organizados por 
Harald Hafner, contam com o 
apoio da Câmara de Mangual-
de, e têm dois graus de difi-
culdade: iniciados e avançado. 
O primeiro realiza-se nos dias 
18 e 19 de março e o segundo 
de 26 de março a 16 de julho, 
na Raiz dos Saberes (aulas te-
óricas) e na Quinta do Modorno 
(aulas práticas). As aulas teóri-
cas realizam-se das 9H00 às 
12H30 e as práticas das 14H00 
às 18H00. Oferecer a oportu-
nidade de começar a prática 
apícola em meio urbano ou 
caseiro, é o principal objetivo 
destes cursos. 
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 A partir do início do próxi-
mo ano, uma empresa espanho-
la e outra norte-americana vão 
começar a laborar em Mangual-
de para fornecer a fábrica da 
Peugeot-Citroen (PSA) instala-
da no concelho e que se prepara 
para produzir um novo modelo. 
As duas empresas - a espanhola 
do ramo da logística e a norte-
-americana dedicada à monta-
gem e à metalomecânica - deve-
rão contratar 140 trabalhadores.
“Além de consolidar a contra-
tação de 250 a 300 pessoas, o 
novo modelo vai potenciar mais 
alguns empregos indiretos no 
concelho e na região”, destaca o 
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, congra-

tulando-se por o planeamento 
deste processo que tem vindo a 
ser feito desde há três anos estar 
agora a ter consequências.
 O autarca explica que as em-
presas “vão ficar junto à PSA”, 
tendo “uma área de cerca de 17 
mil metros quadrados de ter-
reno para a edificação de pavi-
lhões”. “São empresas de grupos 
de grande relevo mundial, com 
milhares de empregados pelo 
mundo, que acreditaram nesta 
localização. Podiam ter ficado 
em Vigo ou noutro sítio qual-
quer, mas vieram para Man-
gualde”, sublinha.
 O diretor da fábrica da 
Peugeot-Citroen de Mangual-
de, José Maria Castro Covello, 

explicou à comunicação social 
que a produção de um novo 
modelo, denominado K9, de-
verá criar uma terceira equipa 
de trabalhadores em 2019, que 
poderá incluir entre 250 a 300 
pessoas. De acordo com o res-
ponsável, na fábrica de Man-
gualde trabalham cerca de 725 
pessoas, prevendo-se que no 
lançamento do novo modelo fi-
quem duas equipas, integrando 
650 pessoas.
 Atualmente, a fábrica está a 
ser preparada para o novo mo-
delo (o K9), cuja primeira caixa 
deverá ser produzida no final 
deste ano, estando agendado 
o lançamento do veículo em 
2018.

MANGuALDE
Duas novas empresas
vão fornecer a Peugeot-Citroen
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mAnguAlde
duAs novAs empresAs
vão Fornecer A peugeot-citroen

 // página 09
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Uma área jUnTo ao cemiTério recebe o invesTimenTo de meio milhão

Crematório a funcionar desde janeiro
 O concelho de Mangualde 
dispõe de um crematório des-
de o passado mês de janeiro. A 
estrutura entrou em funciona-
mento no dia 28 após a cerimó-
nia de inauguração na presença 
o presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João Aze-
vedo e do Cónego Jorge Seixas, 
pároco de Mangualde. 
 O crematório fica localizado 
na área envolvente ao cemitério 
municipal, uma zona que tam-
bém foi alvo de melhorias na 
requalificação, nomeadamente 
“novos wc’s, columbários, cen-
drários e embelezamento dos 
espaços exteriores, tais como 
o calcetamento de passeios na 
ligação Quinta da Sampaia ao 

Bairro de S. João e melhorias 
interiores, com a colocação de 
prado nos talhões da nova par-
cela do cemitério municipal”, 
revelou a autarquia em comuni-
cado

 Com uma área de implanta-
ção de 400 metros quadrados, 
o crematório de Mangualde re-
presenta um investimento pri-
vado de cerca de meio milhão 
de euros.
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Requalificação da variante Abrunhosa do Mato concluída até março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2017

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e653eeba

 
Iniciaram as obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato que representam um
investimento de 1,3 milhões de euros para o Município de Mangualde. A execução da obra vai decorrer
durante o mês de fevereiro e março.
 
A autarquia sublinha a importância desta obra para a freguesia de Cunha Baixa porque requalifica "um
troço de via fundamental no perímetro urbano que estava em muito mau estado". Este projeto de
melhoria de via integra um conjunto de investimentos que estão previstos acontecer a curto prazo,
cujo valor ronda os sete milhões de euros.
 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal, salienta que estes investimentos só foram possíveis
devido ao equilíbrio das contas do Município de Mangualde e acredita que mudarão "o paradigma da
atividade municipal".
 
Inserido em 23, Fevereiro - 2017
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Obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato iniciaram
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2017

Meio: Magazine Serrano Online Autores: Sofia Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=23436

 
Obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato iniciaram
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
23 de Fevereiro de 2017
 
78 Views
 
Começaram as obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato na freguesia da Cunha
Baixa, que assinalam o arranque de um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto
prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de
fevereiro e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no
valor de 7 milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
JOÃO AZEVEDO DESTACA A EXISTÊNCIA DE  UM PLANO DE INVESTIMENTOS QUE MUDARÁ O
 
PARADIGMA DA ATIVIDADE MUNICIPAL E QUE SE FOCARÁ NO INVESTIMENTO,
 
SÓ POSSÍVEL PORQUE CONSEGUIMOS EQUILIBRAR AS CONTAS DO MUNICÍPIO  (.)
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  o arranque da requalificação da
variante de Abrunhosa do Mato é uma demonstração clara de que a autarquia pretende passar
rapidamente do papel e do planeamento para a obra propriamente dita. É simbólica porque marca o
início de um conjunto de investimento sem paralelo em todas as freguesias do concelho .
 
O autarca sublinha ainda que  trata-se de um investimento importante para a freguesia e para
Abrunhosa do Mato porque requalifica um troço de via fundamental no perímetro urbano e que estava
em muito mau estado, devolvendo às pessoas a qualidade, conforto e segurança que merecem .
 
João Azevedo destaca a existência de  um plano de investimentos que mudará o paradigma da
atividade municipal e que se focará no investimento só possível porque conseguimos equilibrar as
contas do município. Os 7 milhões de obras a concurso e que pretendemos executar ainda este ano é
uma parte do plano de investimentos que queremos para garantir o futuro sustentado do concelho
para promover a qualidade de vida dos mangualdenses .
 
Por:Mun.Mangualde
 
23 de Fevereiro de 2017
 
Sofia Pacheco
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Mangualde está a melhorar as estradas do concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2017

Meio: Mundo Português Online

URL:http://www.mundoportugues.org/article/view/64737

 
23/02/17
 
Autarquia quer fazer um conjunto de investimentos "sem paralelo em todas as freguesias do concelho"
 
A obra inaugural é a requalificação da variante de Abrunhosa do Mato na freguesia da Cunha Baixa e
assinala o arranque de um conjunto de investimentos "que se sucederão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de fevereiro e
março", informa o executivo municipal.
 
O plano de investimento das empreitadas a concurso atinge os sete milhões de euros, e as obras
deverão assegurar, na sua maioria, uma requalificação da rede viária municipal "em várias estradas
municipais do concelho e na rede de infraestruturas".
 
O presidente da Câmara Municipal de Mangualde afirma que "o arranque da requalificação da variante
de Abrunhosa do Mato é uma demonstração clara de que a autarquia pretende passar rapidamente do
papel e do planeamento para a obra propriamente dita". "É simbólica porque marca o início de um
conjunto de investimento sem paralelo em todas as freguesias do concelho , acrescenta João Azevedo.
 
Quanto à primeira intervenção, o autarca diz tratar-se "de um investimento importante para a
freguesia e para Abrunhosa do Mato porque requalifica um troço de via fundamental no perímetro
urbano e que estava em muito mau estado, devolvendo às pessoas a qualidade, conforto e segurança
que merecem".
 
João Azevedo regfere ainda a existência de "um plano de investimentos que mudará o paradigma da
atividade municipal e que se focará no investimento só possível porque conseguimos equilibrar as
contas do município". "Os sete milhões de obras a concurso e que pretendemos executar ainda este
ano é uma parte do plano de investimentos que queremos para garantir o futuro sustentado do
concelho para promover a qualidade de vida dos mangualdenses", finaliza.
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Requalificação da variante de Abrunhosa do Mato com investimento de 1,3 milhões de
euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=5bee3a4c

 
Intervenção integra Plano de Investimentos do Município
 
ARRANQUE DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DE ABRUNHOSA DO MATO
 
INVESTIMENTO DE 1,3 MILHÕES DE EUROS EM OBRAS TERÁ JÁ EXECUÇÃO DURANTE O MÊS DE
FEVEREIRO E MARÇO
 
Começaram as obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato na freguesia da Cunha
Baixa, que assinalam o arranque de um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto
prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de
fevereiro e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no
valor de 7 milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
JOÃO AZEVEDO destaca a existência de  Um plano de investimentos que mudará o paradigma da
atividade municipal e que se focará no investimento, só possível, porque conseguimos equilibrar as
contas do Município."
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  o arranque da requalificação da
variante de Abrunhosa do Mato é uma demonstração clara de que a autarquia pretende passar
rapidamente do papel e do planeamento para a obra propriamente dita. É simbólica porque marca o
início de um conjunto de investimento sem paralelo em todas as freguesias do concelho .
 
O autarca sublinha ainda que  trata-se de um investimento importante para a freguesia e para
Abrunhosa do Mato porque requalifica um troço de via fundamental no perímetro urbano e que estava
em muito mau estado, devolvendo às pessoas a qualidade, conforto e segurança que merecem .
 
João Azevedo destaca a existência de  um plano de investimentos que mudará o paradigma da
atividade municipal e que se focará no investimento só possível porque conseguimos equilibrar as
contas do município. Os 7 milhões de obras a concurso e que pretendemos executar ainda este ano é
uma parte do plano de investimentos que queremos para garantir o futuro sustentado do concelho
para promover a qualidade de vida dos mangualdenses .
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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Variante de Abrunhosa do
Mato está a ser reabilitada
Mangualde Esta obra assinala o arranque de um conjunto de obras 
que representam um investimento de 1,3 milhões de euros 
Começaram as obras de re-
qualificação da variante de
Abrunhosa do Mato na fre-
guesia da Cunha Baixa, em
Mangualde, que assinalam o
arranque de um conjunto de
investimentos que se sucede-
rão a muito curto prazo e que,
estima a autarquia, atinjam
um valor de 1,3 milhões de eu-
ros, já durante este mês e em
Março. 

Estas empreitadas, no âm-
bito do plano de investimentos
com obras a concurso no va-
lor de sete  milhões de euros,
assegurarão, na sua maioria,
uma melhoria/requalificação
da rede viária municipal em
várias estradas municipais do
concelho e na rede de infra-
estruturas.

João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, sublinhou que “o ar-
ranque da requalificação da
variante de Abrunhosa do
Mato é uma demonstração
clara de que a autarquia pre-
tende passar rapidamente do
papel e do planeamento para
a obra propriamente dita”. “É
simbólica porque marca o iní-
cio de um conjunto de inves-
timentos sem paralelo em to-
das as freguesias do concelho”,
adiantou.

O autarca disse ainda que
se trata de um “investimento
importante para a freguesia e
para Abrunhosa do Mato por-
que requalifica um troço de
via fundamental no períme-
tro urbano e que estava em
muito mau estado, devol-
vendo às pessoas a qualidade,
conforto e segurança que me-
recem”.

João Azevedo destacou tam-
bém a existência de um “plano
de investimentos que mudará

o paradigma da actividade
municipal, e que se focará no
investimento”, só possível por-
que o executivo conseguiu
“equilibrar as contas do mu-
nicípio”. “Os 7 milhões de
obras a concurso e que pre-
tendemos executar ainda este
ano é uma parte do plano de
investimentos que queremos
para garantir o futuro susten-
tado do concelho para promo-
ver a qualidade de vida dos
mangualdenses”, concluiu. |

Obras já começaram em Abrunhosa do Mato e marcam o arranque de outras intervenções

A requalificação deste
troço de via, funda-
mental no perímetro
urbano e que estava
em muito mau estado,
devolve qualidade e
segurança às pessoas
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Município investe
1,3 milhões em
várias freguesias
Mangualde | P7
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Novos cursos de
apicultura em
Mangualde
Estão abertas as inscrições
para novos de cursos de api-
cultura. Organizados por Ha-
rald Hafner, estes cursos con-
tam com o apoio da Câmara
Municipal de Mangualde, e
têm dois graus de dificuldade:
iniciantes e avançado. O pri-
meiro realiza-se nos dias 18 e
19 de Março e o segundo de 26
de Março a 16 de Julho, na Raiz
dos Saberes (aulas teóricas) e
na Quinta do Modorno (aulas
práticas). |
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AAC está em Mangualde a preparar guerra contra o Governo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2017

Meio: Notícias de Coimbra Online

URL:http://www.noticiasdecoimbra.pt/aac-mangualdade-preparar-guerra-governo/

 
O primeiro Fórum da Associação Académica de Coimbra do mandato da Direcção-Geral de 2017
realiza-se este fim-de-semana, entre os dias 24 e 26 de fevereiro, em Mangualde. A revisão da Lei de
Bases do Financiamento do Ensino Superior e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior
(RJIES) são os principais temas em debate.
 
A Associação Académica de Coimbra realiza o Fórum AAC nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, em
parceria com o Município de Mangualde - local do mesmo evento. Contando já com dezenas de anos
de história, este é um evento de excelência da Academia de Coimbra, onde são maturadas as
principais propostas políticas a concretizar aos diversos agentes nos campos da Ação Social Escolar, do
Financiamento, Gestão do Ensino Superior, Empregabilidade e Qualidade e Avaliação. É também
constituído o calendário reivindicativo para essas mesmas propostas.
 
O Fórum AAC irá contar com a participação de cerca de 60 dirigentes associativos e decorrerá nas
instalações da Câmara Municipal de Mangualde. Deste momento de discussão irá saír um plano
reivindicativo de ação para o RJIES, onde se encontra pautado o Regime Fundacional, bem como um
plano de ação com vista à gratuitidade da propina a nível nacional.
 
O Fórum tem inicio marcado para hoje, dia 24 de fevereiro, com a receção e sessão de abertura na
Câmara Municipal de Mangualde.
 
Fevereiro 24, 2017
 
Notícias de Coimbra

Página 192



A193

85 kms a nadar - A volta ao concelho de Mangualde.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=89763fdf

 
Mangualde em Movimento
 
VENHAM DAR A VOLTA AO CONCELHO A NADAR
 
26 DE MARÇO, 9H00, PISCINAS MUNICIPAIS DE MANGUALDE
 
No próximo dia 26 de março, a Câmara Municipal de Mangualde desafia os mangualdenses a virem dar
a volta ao concelho a nadar. São 85km sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de Mangualde. A
prova durará toda a manhã, a partir das 9h00, e realiza-se no âmbito do projeto 'Mangualde em
Movimento'.
 
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar o
desporto. Todos os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos:
232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita

Página 193



A194

Dar a volta a Mangualde a nadar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2017

Meio: VerPortugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=c1ecde05

 
26-03-2017
 
No próximo dia 26 de março, a Câmara Municipal de Mangualde desafia os mangualdenses a virem dar
a volta ao concelho a nadar. São 85 quilómetros sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de
Mangualde. A prova durará toda a manhã, a partir das 9h00, e realiza-se no âmbito do projeto
'Mangualde em Movimento'.
 
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar o
desporto. Todos os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos:
232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
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111 O primeiro Fórum 
da Associação Académica 
de Coimbra do mandato 
da Direção-Geral de 2017 
realiza-se este fim-de-se-
mana, em Mangualde. A 
revisão da Lei de Bases do 
Financiamento do Ensino 
Superior e do Regime Ju-
rídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES) 
são os principais temas 
em debate.

Começou ontem, sexta-
feira, e prolonga-se até 
amanhã, a já habitual reu-
nião de reflexão e progra-
mação de iniciativas da 
Associação Académica de 
Coimbra. A iniciativa rea-
liza-se em parceria com o 
Município de Mangualde 
- cidade onde acontece o 
fórum. 

“Contando já com de-
zenas de anos de histó-
ria, este é um evento de 
excelência da Academia 
de Coimbra, onde são 
maturadas as principais 
propostas políticas a 
concretizar aos diversos 

agentes nos campos da 
Ação Social Escolar, do 
Financiamento, Gestão 
do Ensino Superior, Em-
pregabilidade e Qualida-
de e Avaliação. É também 
constituído o calendário 
reivindicativo para essas 
mesmas propostas”, re-
fere a DG-AAC, em nota à 
comunicação social.

O Fórum AAC irá contar 
com a participação de 
cerca de seis dezenas de 
dirigentes associativos e 
decorrerá nas instalações 
da Câmara Municipal de 
Mangualde. 

Deste momento de dis-
cussão irá saír um plano 
reivindicativo de ação 
para o RJIES, onde se en-

contra pautado o Regime 
Fundacional, bem como 
um plano de ação com 
vista à gratuitidade da 
propina a nível nacional.

O Fórum AAC teve início 
ontem, com a receção aos 
participantes e a sessão de 
abertura, que decorreram 
na Câmara Municipal de 
Mangualde.

Esta é a primeira reunião de reflexão e análise política do mandato de Alexandre Amado

Lei de Bases e regime 
jurídico dominam Fórum AAC

Arquivo-Bruno Lé
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Dar a volta ao concelho a nadar em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
26 de Fevereiro de 2017
 
34 Views
 
No próximo dia 26 de março, a Câmara Municipal de Mangualde desafia os mangualdenses a virem dar
a volta ao concelho a nadar. São 85km sempre a nadar, nas Piscinas Municipais de Mangualde. A
prova durará toda a manhã, a partir das 9h00, e realiza-se no âmbito do projeto 'Mangualde em
Movimento'.
 
O projeto 'Mangualde em Movimento' é promovido pela autarquia e tem como objetivo incentivar o
desporto. Todos os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição através dos contactos:
232 619 820 ou desporto@cmmangualde.pt.
 
26 de Fevereiro de 2017
 
Antonio Pacheco
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Ntilo moita recorda o pioneirismo dos municípios em 1982 

Z Margarida Ahrarinhas 
(textos) 

Numa altura em que a infor-
mática nada tinha a ver com 
aquilo que é hoje, um grupo de 
municípios decidiu formar a 
Associação de Informática da 
Região Centro (AIRC:). «Na al-
tura foi extremamente inova-
dor», observa o actual presi-
dente da associação, Nuno 
Moita, fazendo notar que es-
tava em causa uma «figura de 
associação de municípios que 
desenvolvia soluções informá-
ticas para os próprios municí-
pios». Foi no ano de 1982 e teve, 
destaca, o seu «pioneirismo». 

«Era uma época muito em- 

brionária da informática e a as-
sociação tem esse mérito. Foi 
inovadora na altura e mantém-
-se inovadora», destaca Nuno 

Moita. 
A AIRC tem desde 
a sua fundação 29 

municípios asso- 
ciados. «A prin- 
cipal actividade 
é a produção de 
software e for-

necimento de 
produtos e serviços 

dirigidos, preferencial- 
mente, à administração pú-

blica local», resume Nuno 
Moita Sendo uma associação 
de municípios, a AIRC não 
deixa, contudo, de trabalhar e  

competir no mercado concor-
rencial, lado a lado com qual-
quer outra empresa que actue 
na sua área de negócio. 

.José Viterbo, em representa-
ção da Câmara de Coimbra, foi 
o presidente da Comissão Ins-
taladora da AIRC, em 1982, e 
primeiro presidente da asso-
ciação, em 1983. No ano se-
guinte era Mendes Silva quem 
o substituída, sendo o presi-
dente seguinte Jaime Soares, 
presidente da Câmara de Poia-
res, que ocupou o cargo entre 
1986 e 2013. Desde 2013 que é 
Nuno Moita, presidente da Câ-
mara de Condeixa, que assume 
a missão de presidir à associa-
ção. C 

INFORMAÇÕES 

ÓRGÃOS SOCIAIS 

PREMENTE 
Nuno Moita, presidente 
da Câmara de Condeixa 

VOGAIS 
Humberto Oliveira, presi-
dente da Câmara de Pe-
nacova; 
João Miguel Hennques, 
presidente da Câmara de 
Polares; 
Raul Almeida, presidente 
da Câmara de Mira; 
Paulo Santos, presidente 
da Câmara da Batalha 

ASSEMBLEIA 
INTERMUNICIPAL 
Álvaro Amaro, presidente 
da Câmara da Guarda; 
João Nuno Ferreira, pre-
sidente da Câmara de 
Mangualde; 
José Brito Dias, presi-
dente da Câmara de 
Parnpilhosa da Serra 

UMA DECISÃO INOVADORA 
DE UM GRUPO DE MUNICÍPIOS 
FUNDAÇÃO A PRODUÇÃO DE SOFTWARE E O FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL É A PRINCIPAL ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO 

 

Presidentes 
da AIRC: 
José Viterbo, 
Mendes Silva, 
Jaime Soares 
e Nuno Moita 
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Mangualde: Arrancaram as obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato
 
2017-02-27
 
Começaram as obras de requalificação da variante de Abrunhosa do Mato na freguesia da Cunha
Baixa, que assinalam o arranque de um conjunto de investimentos que se sucederão a muito curto
prazo e que, estima a autarquia, atinjam um valor de 1,3 milhões de euros, já durante os meses de
fevereiro e março. Estas empreitadas, no âmbito do plano de investimentos com obras a concurso no
valor de 7 milhões de euros, assegurarão, na sua maioria, uma melhoria/requalificação da rede viária
municipal em várias estradas municipais do concelho e na rede de infraestruturas.
 
Para João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde  o arranque da requalificação da
variante de Abrunhosa do Mato é uma demonstração clara de que a autarquia pretende passar
rapidamente do papel e do planeamento para a obra propriamente dita. É simbólica porque marca o
início de um conjunto de investimento sem paralelo em todas as freguesias do concelho .
 
O autarca sublinha ainda que  trata-se de um investimento importante para a freguesia e para
Abrunhosa do Mato porque requalifica um troço de via fundamental no perímetro urbano e que estava
em muito mau estado, devolvendo às pessoas a qualidade, conforto e segurança que merecem .
 
João Azevedo destaca a existência de  um plano de investimentos que mudará o paradigma da
atividade municipal e que se focará no investimento só possível porque conseguimos equilibrar as
contas do município. Os 7 milhões de obras a concurso e que pretendemos executar ainda este ano é
uma parte do plano de investimentos que queremos para garantir o futuro sustentado do concelho
para promover a qualidade de vida dos mangualdenses .
 
2017-02-27
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Aconteceu no Cineteatro há. em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
27 de Fevereiro de 2017
 
35 Views
 
A campanha '', promovida semanalmente pela autarquia mangualdense, destaca esta semana a
história de dois amigos que usam secretamente o mesmo pseudónimo dando o mote para 'A
importância de se chamar Ernesto'. O filme transmitido a 23 de fevereiro de 1956, 'Aconteceu no
Cineteatro há 61 anos'. O texto cómico, da autoria de Oscar Wilde, foi adaptado ao cinema pelas mãos
do realizador Anthony Asquith.
 
Trata-se de um filme que, segundo o Diário de Lisboa, é uma obra prima, de cor magnífica e com
excelentes figurinos, transmite na perfeição a época vitoriana em Londres. Contando com o
desempenho de Michael Deninson, Edith Evans, Joan Greenwood, Miles Malleson, Michael Redgrave,
Margaret Rutherford e Dorothy Tutin, esta comédia alegre e divertida mantém o público em constante
gargalhada. Premiado no Festival Internacional de Veneza, faz ainda hoje rir miúdos e graúdos pelo
mundo inteiro.
 
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR
 
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. Com esta campanha a autarquia mangualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao longo de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, múltiplas
companhias de espetáculo exibiram as suas melhores peças e os seus melhores atores, sendo aqui
também projetados excelentes filmes. Para além de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a
importância deste extraordinário equipamento cultural, pretende ainda incentivar o contacto com as
fontes primárias, gerar uma nova atitude face ao património documental, e propiciar o
desenvolvimento de hábitos de pesquisa e de visita ao arquivo.
 
Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das obras de requalificação previstas para o Cineteatro
de Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se prevê ainda este ano. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
Por:Mun.Mangualde
 
27 de Fevereiro de 2017
 

Página 199



Antonio Pacheco

Página 200



A201

"A LUSITÂNIA ENTRE ROMANOS E BÁRBAROS"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-02-2017

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=6ff447b0

 
LANÇAMENTO DAS ATAS DA VIII MESA REDONDA
 
"A LUSITÂNIA ENTRE ROMANOS E BÁRBAROS"
 
VEREADOR DA CULTURA DA AUTARQUIA MANGUALDENSE
 
ESTEVE NA APRESENTAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
 
Realizou-se no dia 23 de fevereiro, o lançamento das Atas da VIII Mesa Redonda "A Lusitânia entre
Romanos e Bárbaros", realizada no âmbito do congresso internacional científico de Arqueologia
Clássica que aconteceu em Mangualde, em maio de 2013. Na sessão, que decorreu na Universidade de
Coimbra, esteve presente o Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes e o
Diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, José Pedro Paiva. Ficou a promessa de se
repetir o evento do lançamento em Mangualde, em data a agendar.
 
A sessão contou com uma breve apresentação da obra e explicação da importância da mesma para a
divulgação do conhecimento científico produzido. A organização aproveitou ainda a oportunidade para
agradecer à autarquia mangualdense pela disponibilidade, apoio e hospitalidade no referido evento. A
coordenação da edição da obra é dos professores de Arqueologia da Universidade de Coimbra: José
d'Encarnação; Maria Conceição Lopes e Pedro C. Carvalho.
 
REUNIÃO INTERNACIONAL SOBRE A LUSITÂNIA ROMANA JUNTOU ESPECIALISTAS EM MANGUALDE
 
Em maio de 2013, Mangualde acolheu a realização de uma reunião internacional sobre a Lusitânia
Romana que juntou especialistas de vários países. Tratou-se da "VIII Mesa-redonda Internacional
sobre a Lusitânia Romana - Entre Romanos e Bárbaros". A reunião, que visava a apresentação e o
debate das mais recentes descobertas e investigações sobre a província romana da Lusitânia que se
dividia entre os territórios portugueses e espanhóis atuais, tinha como objetivo aclarar o período pós
desintegração do Império Romano até ao estabelecimento do reino visigodo naquele território.
 
Sofia Monteiro
 
Rua Direita
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VEREADORES

Fernando Augusto da Costa Pires | PSD
Rita da Cunha Mendes | IND
Teresa Augusta Barranha | PSD
José Alberto Nunes e Lopes Tavares | IND

Joaquim António 
Marques Bonifácio

IND

AGUIAR DA BEIRA

Av. Liberdade - 3570-018 Aguiar da Beira 
TEL. | 232 689 100 | FAX | 232 688 894 
www.cm-aguiardabeira.pt  | geral@cm-aguiardabeira.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

José Alberto Almeida Morgado | PSD
António José Monteiro Machado | PSD
Joaquim dos Santos Fernandes | PS
António Roque dos Reis Anselmo | PS

António  
Baptista Ribeiro

PSD

ALMEIDA

Praça da Liberdade, n.º 8 - 6350-130 Almeida  
TEL. | 271 570 020 | FAX | 271 570 021 
www.cm-almeida.pt  | camara@cm-almeida.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Sofia Isabel Dias de C. P. Fernandes | IND
António Manuel Gonçalves Rodrigues | PS
Vítor Mendes Alves | PS
David Augusto Canelo | IND

António Pinto  
Dias Rocha

IND

BELMONTE

Rua Pedro Álvares Cabral, 135 - 6250-088 Belmonte   
TEL. | 275 91 00 10 | FAX | 275 91 00 19 
www.cm-belmonte.pt | cmbelmonte@mail.telepac.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

José Sousa Batista | PS
Ana Cristina Silva Sousa Borges | PS
José Dias Batista | PS
Francisco António C. Pessoa da Silva C. | PSD
Ana Cristina Fernandes Pais| PSD
Raul Lourenço de Almeida | PSDRogério  

Mota Abrantes
PS

CARREGAL DO SAL

Praça do Município - 3430-909 Carregal do Sal    
TEL. | 232 960 400 | FAX | 232 960 409 
www.carregal-digital.pt | geral@cm-carregal.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Arnaldo Jorge Pacheco Brás | PS
Maria José Barata Batista | PS
Paulo Alexandre Martins Moradias | PSD
João Nuno Carvalhinho | PS
Fernando Manuel Raposo | PS
Maria Teresa Rodrigues Martins | PS
João Paulo Martins Benquerença | PSD
Jorge Manuel Carrega Pio  | PS

Luís Manuel  
dos Santos Correia

PS

CASTELO BRANCO

Praça do Município - 6000-458 Castelo Branco  
TEL. | 272 330 330 | FAX | 272 330 324 
www.cm-castelobranco.pt | camara@cm-castelobranco.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Eurico Manuel Almeida Moita | PS
Rui Manuel Pereira Braguês | PS
Leonel Marques Ferreira | PS
Luís Alberto Costa Pinto | PSD
Márcio Ferreira dos Santos | PSD
Catarina Trindade Teixeira Relva Pereira | PSDJosé Fernando 

Carneiro Pereira
PS

CASTRO DAIRE

Rua Dr. Pio de Figueiredo, n.º 42 - 3600-214 Castro Daire   
TEL. | 232 382 214 | FAX | 232 382 923 
www.cm-castrodaire.pt | geral@cm-castrodaire.pt

PRESIDENTE
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VEREADORES

José Luís Saúde Cabral  | PS
Luís Carlos Fernandes Santos | PS
Manuel António de A. Portugal | PSD/CDS
Vítor Martins Santos | PSD/CDS

José Francisco 
Gomes Monteiro

PS

CELORICO DA BEIRA

Rua Sacadura Cabral, n.º 39 - 6360-350 Celorico da Beira   
TEL. | 271 747 400 | FAX | 271 747 409 
www.cm-celoricodabeira.pt | geral@cm-celoricodabeira.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Carlos do Carmo Martins | PS
Jorge Manuel Torrão Nunes | PS
Pedro Miguel dos Santos Farromba | IND
Joaquim António Matias | PSD
Nuno Plávio da Costa Reis | IND
José Joaquim Pinto de Almeida | CDUVítor Manuel  

Pinheiro Pereira
PS

COVILHÃ

Praça do Município - 6200-151 Covilhã   
TEL. | 275 330 600 | FAX | 275 330 633 
www.cm-covilha.pt | info@cm-covilha.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

António Alberto Raposo Morgado | PS
Nélson Rebolho Bolota | PS
Sandra Monique Beato Pereira | PSD
Carlos Manuel Martins Condesso | PSD

Paulo José Gomes 
Langrouva

PS

FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

Largo Dr. Vilhena, n.º 1 - 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo 
TEL. | 271 319 000 | FAX | 271 319 012 
www.cm-fcr.pt | gap@cm-fcr.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Rita Isabel Almeida Silva | PS
Alexandre Filipe Fernandes Lote | PS
João Carlos Paulo Nunes Felício da Costa | PSD
José Fernando Almeida Tomaz | PSD

António Manuel 
Pina Fonseca

PS

FORNOS DE ALGODRES

Estrada Nacional 16 - Apartado 15 - 6370-999 Fornos de Algodres   
TEL. | 271 700 060 | FAX | 271 700 068 
www.cm-fornosdealgodres.pt | geral@cm-fornosdealgodres.pt 

PRESIDENTE

Covao d'ametade

Página 204



  Tiragem: 24416

  País: Portugal

  Period.: Anual

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 80

  Cores: Cor

  Área: 18,50 x 26,00 cm²

  Corte: 4 de 8ID: 68415386 28-02-2017 | Quem é Quem - Poder Local
BEIRA INTERIOR PODER LOCAL’17

80

VEREADORES

Luís Miguel Roque Tarouca D. Gavinhos | PSD
Maria Alcina Domingues Cerdeira | PSD
José António Duarte Domingues | PS
António Joaquim Maroco Quelhas | PS
Jorge Afonso Moutinho Garcez Nogueira | PSD
Maria Clotilde dos Anjos Barata | PSDPaulo Alexandre  

Bernardo Fernandes
PSD

FUNDÃO

Praça do Município - 6230-338 Fundão 
TEL. | 275 779 060 | FAX | 275 779 079 
www.cm-fundao.pt | geral@cm-fundao.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Joaquim Lourenço de Sousa | PSD
Teresa Maria Borges Cardoso | PSD
Armando José Santos Almeida | PS
Maria de Lurdes Ferreira Borrego da Silva | PS
Zulmira Maria Simões S. de Almeida Pais | PS
Jorge Abrantes Cardoso Ferreira | PSDLuís Manuel  

Tadeu Marques
PSD

GOUVEIA

Av. 25 de Abril - 6290-554 Gouveia 
TEL. | 238 490 210 | FAX | 238 494 686 
www.cm-gouveia.pt | geral@cm-gouveia.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Carlos Alberto Chaves Monteiro | PSD/CDS
Ana Isabel Antunes M. Baptista | PSD/CDS
Sérgio Fernando da Silva Costa | PSD/CDS
Victor Manuel dos Santos Amaral | PSD/CDS
Joaquim Francisco Alves Carreira | PS
Graça de Almeida Cabral | PSÁlvaro  

dos Santos Amaro
PSD/CDS

GUARDA

Praça do Município - 6300-854 Guarda   
TEL. | 271 220 200 | FAX | 271 220 280 
www.mun-guarda.pt  | geral@mun-guarda.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Idalina Jorge Gonçalves Costa | PS
Joaquim Manuel Beato Soares | PS
Luísa Maria Carreiro Folgado Serejo | PS
António Jorge da Cruz Moreira | PSD

Armindo Moreira 
Palma Jacinto

PS

IDANHA-A-NOVA

Praça do Município - 6060-163 Idanha-a-Nova   
TEL. | 277 200 570 | FAX | 277 200 580 
www.cm-idanhanova.pt / geral@cm-idanhanova.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Joaquim Manuel Patrício Ferreira | PS
Maria José de Jesus da Silva Coelho | PS
João Fernando de Albuquerque Lopes | PS
Rui Manuel Moreira Ardérius | PS
Aníbal José Carvalho Maltez | PSD/CDS
Joaquim Lúcio Trindade Messias | PSD/CDSJoão Nuno  

Ferreira Gonçalves 
Azevedo

PS

MANGUALDE

Largo Dr. Couto - 3534-004 Mangualde  
TEL. | 232 619 880 | FAX | 232 623 958 
www.cmmangualde.pt | geral@cmmangualde.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

José Manuel Saraiva Cardoso | PSD
Paulo Jorge Ribeiro Estrela | PSD
Esmeraldo Saraiva Neto Carvalhinho | PS
António José Ascenção Fraga | PS

José Manuel  
Custódia Biscaia

PSD

MANTEIGAS

Rua 1.º de Maio - 6260-101 Manteigas 
TEL. | 275 980 000 | FAX | 275 982 092 
www.cm-manteigas.pt | geral@cm-manteigas.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Paulo Jorge Santos Dias Esteves | PS
António César Valente Figueiredo | IND-CDS-PP
Paulo Jorge Lemos Amaral | PSD
António Manuel Saraiva Lopes | IND-CDS-PP

Anselmo  
Antunes de Sousa

PS

MÊDA

Largo do Município - 6430-197 Mêda   
TEL. | 279 880 040 | FAX | 279 882 520 
www.cm-meda.pt | cmeda@cm-meda.pt

PRESIDENTE

Aldeia do Folgosinho, Gouveia
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VEREADORES

Alexandre João Simões Borges | PS
Sofia Relvas Marques | PS
Adelino José Borges Amaral | PS
Artur Jorge dos S. Ferreira | PPD-PSD/CDS-PP
Manuel da C. Marques | PPD-PSD/CDS-PP
Rita Alexandra B. Ferreira Cardoso das Neves 
| PPD-PSD/CDS-PP

José Manuel 
Borges da Silva

PS

NELAS

Largo do Município - 3520-001 Nelas  
TEL. | 232 941 300 | FAX | 232 944 942 
www.cm-nelas.pt | geral@cm-nelas.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

António Jorge Mendes Dias | IND
Victor Manuel da C. Antunes | PPD-PSD
Paulo Jorge Brás Urbano | PPD-PSD
José Alípio das Neves | IND

Fernando  
Marques Jorge 

PPD/PSD

OLEIROS

Praça do Município - 6160-409 Oleiros   
TEL. | 272 680 130 | FAX | 272 682 446 
www.cm-oleiros.pt | geral@cm-oleiros.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Arménio Silva Florindo | PSD
Elisa Margarida Ferraz Ferreira de Oliveira | PSD
Paulo Jorge Arede Marques Antunes | PSD
Porfírio António Sousa Carvalho | PS

Luís Manuel  
Martins de Vasconcelos

PSD

OLIVEIRA DE FRADES

Largo Dr. Joaquim de Almeida - 3680-111 Oliveira de Frades 
TEL. | 232 760 300 | FAX | 232 761 727 
www.cm-ofrades.com | cmofrades@mail.telepac.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Paulo Oliveira | PSD
Emília Matos | PSD
Serafim Oliveira | PSD
João Fonseca | PS
Acácio Fonseca | PS
Márcia Lopes | PSJosé 

Júlio Norte
PSD

MORTÁGUA

R. Dr. João Lopes de Morais - 3450-153 Mortágua    
TEL. | 231 927 460 | FAX | 231 927 469 
www.cm-mortagua.pt | mortagua@cm-mortagua.pt

PRESIDENTE

PRESIDENTE
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VEREADORES

Jorge Alves Custódio | PSD
João dos Santos Alves | PSD
Isabel Alexandra L. dos Santos Tomé | PSD
Carlos Manuel Nunes Alegre | PSD

José Alberto  
Pacheco Brito Dias 

PSD

PAMPILHOSA DA SERRA

Rua Rangel de Lima - 3320-229 Pampilhosa da Serra  
TEL. | 235 590 320 | FAX | 235 590 329 | www.cm-pampilhosadaserra.pt | 
municipio@cm-pampilhosadaserra.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

José Dias Lopes Laires | PS
Lucília Maria da Silva Costa Santos | PS
Carlos Ferreira dos Santos | PPD-PSD/CDS-PP
Pedro Jorge Cabral Monteiro | PPD-PSD/CDS-PP

Francisco Lopes  
de Carvalho 

PS

PENALVA DO CASTELO

Avenida Castendo - 3550-185 Penalva do Castelo  
TEL. | 232 640 020 | FAX | 232 640 021 
www.cm-penalvadocastelo.pt | geral@cm-penalvadocastelo.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Manuel Joaquim Ribeiro Robalo | PS
Ilídia Alves Cruchinho Lélé | PS
Vítor Manuel de Sousa Gabriel | TPP 
Pedro Miguel Naves Folgado | TPP

António Luís  
Beites Soares

PS

PENAMACOR

Largo do Município - 6090-543 Penamacor 
TEL. | 277 394 106 | FAX | 277 394 196 
www.cm-penamacor.pt | secretaria.gap@cm-penamacor.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Luís Videira Poço | PPD-PSD
Irene de Jesus M. F. da Fonseca | PPD-PSD
Maria Lucília Guedes Melo Coelho | PPD-PSD
Luís Manuel Monteiro Soares | PPD-PSD
José Vital Tomé Saraiva | PS
Esperança Nunes F. Sequeira Valongo| | PSRui Manuel  

Saraiva Ventura
PPD/PSD

PINHEL

Largo Ministro Duarte Pacheco, n.º 8 - 6400-358 Pinhel   
TEL. | 271 410 000 | FAX | 271 413 388 
www.cm-pinhel.pt | cm-pinhel@cm-pinhel.pt  

PRESIDENTE

VEREADORES

João Crisóstomo Pereira Cavalheiro Manso | PS
Margarida Lopes Cristovão| PS
Catarina Sofia da Encarnação Dias | PS
Jorge Manuel Nogueira Tomé | PSD

João Manuel V. 
Grilo de Melo Lobo

PS

PROENÇA-A-NOVA

Avenida do Colégio - 6150-401 Proença-a-Nova  
TEL. | 274 670 000 | FAX | 274 672 697 
www.cm-proencanova.pt | geral@cm-proencanova.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Maria Delfina Gonçalves Marques Leal | PSD
Vítor Manuel Dias Proença | PSD
Amadeu Paula Neves | PSD
António José Gonçalves dos Santos Vaz| PS
Felismina Isabel Rito Alves | IND
Pedro José Neves Antunes | INDAntónio  

dos Santos Robalo 
PSD

SABUGAL

Praça da República - 6324-007 Sabugal  
TEL. | 271 751 040 | FAX | 271 753 408 
www.cm-sabugal.pt | geral@cm-sabugal.pt

PRESIDENTE

Castelo de Penamacor
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VEREADORES

Mário Marques da Silva | PS
Carla Isabel Silva Cunha | PS
João António Durães Tomás | PS
Fernando Marques Soares Veloso| PPD-PSD
João Carlos de Carvalho Onofre | PPD-PSD
Leandra Margarida Prata Cordeiro | PPD-PSDLeonel José  

Antunes Gouveia
PS

SANTA COMBA DÃO

Largo do Município 13 - 3440-337 Santa Comba Dão  
TEL. | 232 880 500 | FAX | 232 880 501 
www.cm-santacombadao.pt | geral@cm-santacombadao.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Pedro Miguel Mouro Lourenço | PS
Francisco José de Matos | PS
Teresa Cristina C. de Almeida Sobrinho | PS
Adriano de Lima Gouveia Azevedo | PSD
Alda Catarina Sequeira Rodrigues | PSD
Rogério Fernandes Duarte | PSDVitor Manuel  

de Almeida Figueiredo
PS

SÃO PEDRO DO SUL

Largo da Câmara - 3660-436 São Pedro do Sul    
TEL. | 232 720 140 | FAX | 232 723 406 
 www.cm-spsul.pt | geral@cm-spsul.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Paulo Manuel Lopes dos Santos  | PSD
Fernando António Correia Gomes | PSD
Zélia Maria de Figueiredo e Silva | PSD
Silvério dos Santos Ferreira | PS
Rosa Maria Albuquerque Carvalho | PS
Isabel Carvalho Martins de Almeida | PSAlexandre Manuel 

Mendonça Vaz
PSD

SÁTÃO

Praça Paulo VI - 3560-154 Sátão 
TEL. | 232 980 000 | FAX | 232 982 093 
www.cm-satao.pt | geral@cm-satao.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Cristina M. Figueiredo Almeida de Sousa | PS
Paulo Caetano Abrantes Jorge | PS
António Luciano Silva Ribeiro | PS
José Maria da Silva Nogueira | PS
Albano António C. Figueiredo | PPD-PSD/CDS-PP
José António T. Patrocínio| PPD-PSD/CDS-PPCarlos Filipe Camelo 

Miranda de 
Figueiredo

PS

SEIA

Largo Dr. António Borges Pires - 6270-494 Seia  
TEL. | 238 310 230 | FAX | 238 310 232 
www.cm-seia.pt | cm-seia@cm-seia.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Rogério António Farinha Fernandes | PSD
Cláudia Sofia Farinha André | PSD
Fernando Silva Farinha | PSD
Jorge Manuel Marques Coluna| PSD
Vítor Manuel do Carmo Cavalheiro | PS
José Ramos Moreira | PSJosé Farinha 

Nunes
PSD

SERTÃ

Largo do Município - 6100-738 Sertã  
TEL. | 274 600 300 | FAX | 274 600 301 
www.cm-serta.pt | geral@cm-serta.pt  

PRESIDENTE

VEREADORES

Miguel Rodrigues | PSD
Fátima Carla Dias Antunes | PSD
Pedro Luís Jesus Ferreira Adão | PSD
José Carlos Coimbra | PSD
Cílio Correia | PS
Otília Barata | PSJosé  

António Jesus
PSD

TONDELA

Largo da República, n.º 16 - 3464-001 Tondela  
TEL. | 232 811 110  | FAX | 232 811 120 
www.cm-tondela.pt | geral@cm-tondela.pt

PRESIDENTE
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VEREADORES

Delfina Maria Fonseca Gomes | PS
João Reis Paulo | PS
Carlos Dias Mota| PPD/PSD
Cristóvão Malhada Ferreira | PPD/PSD

José  
Morgado Ribeiro

PS

VILA NOVA DE PAIVA

Praça D. Afonso Henriques, n.º 1 - 3650-207 Vila Nova de Paiva   
TEL. | 232 609 900 | FAX | 232 609 909 
www.cm-vnpaiva.pt | geral@cm-vnpaiva.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

José Manuel Alves | PS
Nicolau Pinto Eduardo | PS
Ana Luísa Marques | PS
Natália Lopes Ramos | PSD

Luís Miguel  
Ferro Pereira

PS

VILA VELHA DE RÓDÃO

Rua de Santana - 6030-230 Vila Velha de Ródão   
TEL. | 272 540 300 | FAX | 272 540 301 
www.cm-vvrodao.pt | geral@cm-vvrodao.pt 

PRESIDENTE

VEREADORES

Joaquim Seixas | PSD
Odete Paiva | PSD
João Paulo Gouveia | PSD
Guilherme Almeida | PSD
José Junqueiro | PS
João Paulo Rebelo | PS
Rosa Monteiro | PS
Hélder Amaral | CDS/ PP

Almeida
Henriques

PSD

VISEU

Praça da República – 3514-501 Viseu  
TEL. | 232 427 427 | FAX | 232 423 112 
www.cm-viseu.pt | geral@cmviseu.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Carlos Alberto Rodrigues Lobo | PSD
Carla Sandra de Jesus L. Maia Monteiro | PSD
Pedro Miguel Correia Ribeiro | PSD
António Menezes de Campos | PS
Manuel da Conceição Ferraria | PS
Pedro Miguel Torres Tavares da Silva | PSRui Miguel  

Ladeira Pereira
PSD

VOUZELA

Alameda D. Duarte de Almeida - 3670-250 Vouzela  
TEL. | 232 740 740 | FAX | 232 771 513 
www.cm-vouzela.pt | geral@cm-vouzela.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Eduardo António Rebelo Pinto | PS
João Paulo Rodrigues Matias | PS
João António Figueiredo Rodrigues | PSD
Augusto José Sousa Rente | PSD
Maria Cristina M. S. M. Inocêncio | PSD
Humberto Cristóvão do Nascimento Almeida | PSAmílcar José  

Nunes Salvador
PS

TRANCOSO

Praça do Município - 6420-107 Trancoso   
TEL. | 271 829 120 | FAX | 271 812 189 
www.cm-trancoso.pt | geral@cm-trancoso.pt

PRESIDENTE

VEREADORES

Paulo César Laranjeira Luís |  PPD-PSD
António Jorge Martins Tavares | PPD-PSD
Carlos Manuel Meneses Garcia | PS
Luís Miguel Batista Jerónimo | PS

Ricardo Jorge 
Martins Aires

PPD-PSD

VILA DE REI

Praça Família Mattos e Silva Neves - 6110-174 Vila de Rei 
TEL. | 274 890 010 | FAX | 274 890 018 
www.cm-viladerei.pt  / geral@cm-viladerei.pt 

PRESIDENTE

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, Lamego
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