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Concessão auto-estradas do centro

Por causa da crise, a concessão auto-estradas do centro parece estar de fora dos planos do Governo,

ou pelo menos o projecto terá de ser reavaliado. Comentário de Carlos Encarnação, autarca de

Coimbra, de João Nuno Azevedo, autarca de Mangualde, e de Carlos Cabral, autarca da Mealhada.
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Projecto das Auto-Estradas do Centro

O presidente da Câmara de Mangualde não aceita mudanças no projecto das Auto-Estradas do Centro.

É a única concessão rodoviária que o Governo admite vir a reavaliar. Declarações do autarca João

Azevedo.
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ATÉ 14 MAIO - MANGUALDE
‘O sítio das coisas selvagens’
na Biblioteca Municipal
 
 O Ciclo de Cinema “Livros aos Fil-
mes”, uma organização conjunta entre 
a Câmara Municipal de Mangualde, a 
Biblioteca Municipal e o Cine Clube de 
Viseu, arrancou a 16 de Abril  e prolonga-
se até 14 de Maio, sempre às sextas-feiras, 
com sessões às 10h30 (escolas) e às 21h00 
(público em geral), na Biblioteca Muni-
cipal de Mangualde. A entrada é livre. 

ATÉ FINAIS DE MAIO – S. COMBA DÃO
Rastreio de Cancro da Mama

 Uma unidade móvel de mamografia do 
Núcleo Regional do Centro da Liga Portu-
guesa Contra o Cancro (LPCC) vai estar 
junto ao Centro de Saúde de Santa Comba 
Dão até final do mês de Maio. O serviço 
gratuito de exame mamográfico digital 
estará disponível de segunda a quinta-feira, 
das 9h às 18h, e à sexta-feira, entre as 9h e 
as 13 horas.

1 MAIO -  MANGUALDE
Encontro de bicicletas antigas

 O Município de Mangualde, em parce-
ria com a Associação Cultural Recreativa e 
Social da Cunha Alta, promove o Encontro 
de Bicicletas Antigas, no próximo dia 1 
de Maio, sábado, pelas 9h00. O ponto de 
encontro é na sede da Junta de Freguesia 
da Cunha Alta. A participação é livre, mas 
os interessados em participar no almoço 
convívio terão de se inscrever (967 231 813, 
963 925 992 e 939 908 911) e o custo é de 
6€. 

1 E 2 MAIO – PENEDONO
Mercado Magriço

 A Câmara Municipal de Penedono pro-

move, nos próximos dias 1 e 2 de Maio, a 1.ª 
edição do Mercado Magriço, um evento que 
tem como principal objectivo promover as 
potencialidades gastronómicas e as activi-
dades artesanais concelhias. Para além da 
componente comercial e empresarial, este 
será, sem dúvida, um espaço vocacionado à 
promoção turístico-cultural deste pequeno 
recanto beirão, sendo de igual modo um 
dos motores da afirmação enquanto destino 
turístico. 
 Prova desta determinação é a presença 
de uma delegação de Angola que, por esta 
altura, escolhe o Mercado Magriço para a 
divulgação dos seus atractivos.

2 MAIO -  MANGUALDE
Passeio de BTT em Mourilhe

 Com uma vista privilegiada, a Serra da 
Estrela como pano de fundo e trilhos fabu-
losos, a Associação Cultural e Recreativa de 
Mourilhe irá organizar um passeio de BTT 
no dia 02 de Maio. 
 O prazo das inscrições foi alargado até 
ao dia 01 de Maio podendo os interessados 
obter mais informações em http://acrmou-
rilhe.blogspot.com/. 

2 MAIO – TERMAS DE S. PEDRO DO SUL
Oferta Especial Dia da Mãe 
 
 As Termas de S. Pedro do Sul prepa-
raram uma oferta especial para “mimar” 
todas as mães de Portugal... No próximo dia 
2 de Maio, ofereça bem-estar, com saúde, 
brindando a sua Mãe com o melhor que 
a natureza lhe oferece... Uma experiência 
natural, um programa de 1 ou 2 dias, com 
águas termais, nas maiores Termas da Pe-

nínsula Ibérica!!! Inseridas num cenário de 
beleza e de grande riqueza natural, as Ter-
mas de São Pedro do Sul convidam ao relax 
e bem-estar, onde são combinadas técnicas 
terapêuticas com uma água medicinal com 
características únicas.

2 MAIO – MANHOUCE
1.º Mercado das Aldeias

 No próximo dia 2 de Maio, vai realizar-
se o 1º Mercado das Aldeias, na freguesia de 
Manhouce, concelho de S. Pedro do Sul. 
 Este Mercado realizar-se-á uma vez 
por mês, da Primavera ao Outono, e uma 
aldeia diferente do maciço da Gralheira 
acolherá um mercado onde os produtores 
serranos terão oportunidade de vender os 
seus produtos agrícolas, enchidos, doçaria 
tradicional, artesanato, etc., em simultâneo 
com um conjunto de actividades paralelas 
como música tradicional ao vivo, oficinas 
de saberes tradicionais, provas gastronómi-
cas, passeios pedestres, entre outras. 
 Esta é mais uma organização do “Projec-
to Criar Raízes” e do Município de S. Pedro 
do Sul, numa lógica de desenvolvimento 
dos locais mais sujeitos a desertificação, 
potenciando os milhares de aquistas que, 
todos os anos, passam pelas maiores Termas 
do país.

2 MAIO – S. PEDRO DO SUL
Concerto Sinfónico-Coral 

 O Convento de S. José, em S. Pedro do 
Sul, vai receber, no próximo domingo, dia 
2 de Maio, pelas 17 horas, um Concerto 
Sinfónico-Coral, organizado pela Socieda-
de Musical Filarmónica Harmonia e com 

o apoio da Câmara Municipal de S. Pedro 
do Sul. Para além do grupo anfitrião, o 
espectáculo terá ainda a participação do 
Grupo Coral de Abraveses e do Coral Lopes 
Morago. 
 O concerto tem entrada livre.

MAIO – SÁTÃO
Atelier ‘Ciência Viva’

 No âmbito do estágio de Animação 
Sócio-educativa, a Biblioteca Municipal 
de Sátão vai apresentar o Atelier Ciência 
Viva, durante o mês de Maio. Esta inicia-
tiva pretende ir ao encontro das crianças 
que frequentam as Escolas do 1.º Ciclo do 
Concelho de Sátão e dar-lhes a conhecer 
diversas experiências que se podem fazer 
com simples objectos. 
 Estimular a curiosidade, a imaginação, 
aumentar os níveis de literacia científica, 
promover a interacção entre os diversos 
anos lectivos, proporcionar ambientes para 
uma aprendizagem significativa no ensino 
experimental das ciências e ao mesmo 
tempo, promover um espaço de aprendiza-
gem com o lúdico e o lazer são alguns dos 
objectivos deste atelier. 

5 MAIO – CONTENÇAS (MANGUALDE)
Idosos em segurança

 Em parceria com a Câmara Municipal 
de Mangualde, a GNR e a Junta de Freguesia 
da Santiago de Cassurrães, a Rede Social de 
Mangualde vai dinamizar mais uma acção 
de informação “Idosos em Segurança”. 
 Esta acção, que se dirige a toda a comu-
nidade, em particular à população idosa, no 
âmbito da operacionalização do Plano de 
Acção 2009/2010 da Rede Social de Man-
gualde, terá lugar no próximo dia 5 de Maio, 
quarta-feira, pelas 17h00, na Associação 
de Solidariedade Social de Contenças de 
Baixo. 
 A entrada é livre.

Vai acontecer…
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 Foi inaugurada no sábado 
a Exposição que a Diocese de 
Viseu, através do Departamento 
dos Bens Culturais da Diocese de 
Viseu, preparou para assinalar de 
forma significativa o Ano Sacer-
dotal. A sessão de inauguração 
decorreu na Igreja do Seminá-
rio Maior de Viseu e iniciou-se 
com um momento musical, pro-
porcionado por três alunos do 
Conservatório Regional Azeredo 
Perdigão, o Marco, o Daniel e a 
Sandra, que executaram três músi-
cas, concretamente: de J. S. BACH, 
Jesus bleibet meine freunde, de C. 
FRANCK, Panis Angelicus e de G. 
FAURÉ, Pie Jesu.
 O Pe. António Jorge, reitor 
do Seminário Menor da Diocese, 

apresentou uma comunicação 
sobre a dimensão horizontal da 
formação sacerdotal, reportando-
se de forma directa ao segundo 
núcleo da Exposição, intitulado 
Sacerdócio, vocação e itinerários 
formativos, no qual, através de 
peças de arte e de documentos 
históricos, são apresentados os 
três seminários, o Seminário em 
Família, o Seminário Menor e o 
Seminário Maior. 
 Seguiu-se a apresentação da 
Exposição por parte do Departa-
mento dos Bens Culturais, com a 
justificação da temática e a explia-
ção da narrativa expositiva, que 
se enconta organizada em quatro 
núcleos, concretamente: Cristo, 
o Sacerdote Eterno; Sacerdócio, 

vocação e itinerários formativos; 
Ars Celebrandi, no centro da vida 
sacerdotal e Sacerdócio, vida e 
missão. Trata-se de uma amostra 
de arte sacra, que integra seis 
dezenas de peças provenientes da 
Diocese de Viseu, concretamente 
do Seminário Maior, do Seminá-
rio Menor, do Paço Episcopal, da 
Câmara Municipal de Mangualde, 
da Universidade Católica Portu-
guesa (Pólo de Viseu), da Catedral 
de Santa Maria de Viseu, do Lar de 
Santo António, da Misericórdia de 
Mangualde, da Ordem Terceira do 
Carmo, do Paço Episcopal e das 
Paróquias de Arões, Cambra, Car-
valhal de Vermilhas, Fataunços, 
Lajeosa do Dão, Povolide, Quinte-
la de Azurara, Ribafeita, Santiago 
de Cassurrães, São João do Monte, 
Sátão, Serrazes e Vouzela. Foi feito 
um especial agradecimento a to-
das as entidades que apoiaram e 
possibilitaram a realização deste 
projecto expositivo, referindo-se o 
contributo da Vilda, da Direcção 
Regional de Cultura do Centro, 
da Câmara Municipal de Viseu, 
Volter, da Dietmed | Diet Saúde, 
da Arte e Talha, do Governo Civil 
do Distrito de Viseu, do Crédito 
Agrícola, da Farmácia Marques, 

da Sonae Indústria, da Matinfra, 
da Farmácia Gama Vieira, do 
Centro de Formação Profissio-
nal de Viseu, da Murganheira, 

da Paróquia de Mangualde e da 
Ocidental Seguros. 
 A sessão foi encerrada pelo 
Bispo D. Ilídio Leandro, que 
sublinhou a importância deste 
projecto como forma de celebrar 
o Ano Sacerdotal, referindo-se 
de forma particular ao título da 
Exposição, por considerar que 
traduz de forma expressiva e com 
grande simbolismo o significado 
e a importância do ministério do 
sacerdócio. 
 Seguiu-se a visita guiada à 

Exposição, que se encontra ins-
talada nas salas envolventes do 
claustro do Seminário, repartida 
por quatro salas correspondentes 
aos quatro núcleos já referencia-
dos. Na sua concepção, para além 
do mobiliário expositivo, assume 
especial relevância a cenografia 
decorrente da iluminação. 
 A exposição encontra-se aber-
ta ao público até 31 de Julho, sen-
do proporcionadas visitas guiadas, 

adaptadas aos diferentes grupos 
etários, e assegurada a flexibili-
dade dos horários de acordo com 
as solicitações dos grupos.

INFORMAÇÕES: 

Seminário Maior de Viseu
Horário:

Segunda a Sábado
09h30 - 12h30 | 14h30 – 15h30

tel. +351 232 467 360
tm. 963 759 923

bensculturais@diocesedeviseu.pt

  INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
  ‘Os brilhos do invisível
  A Arte na realização sacerdotal’
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INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
‘Os brilhos do invisível
A Arte na realização sacerdotal’
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MANGUALDE IC 12 avan a
2 Fevereiro 2010 1 coment rios

Mangualde precisa desta via. uma luta de anos e finalmente vai avan ar o
Presidente da C mara Municipal de Mangualde, Jo o Azevedo, congratula-se com o
an ncio efectuado ontem pelo ministro das Obras P blicas, Ant nio Mendon a, onde
este afirmou que a concess o rodovi ria Auto-Estradas do Centro vai avan ar. O
Governo decidiu suspender o lan amento de novas concess es rodovi rias, mas
segundo o ministro, a do Centro para continuar porque est em fase final de
concurso . Apesar dos v rios adiamentos, a nova data de entrega de propostas a
pr xima quinta-feira, 4 Fevereiro.

Durante o passado fim -de-semana o Ministro das Finan as, Teixeira dos Santos,
declarou que n o seriam feitas novas adjudica es no plano rodovi rio, avan ando apenas as estradas j
adjudicadas. As declara es do Sr Ministro das Finan as deixaram-me em d vida relativamente ao futuro da
auto-estrada IC12, que para n s uma luta de anos, porque essencial para o desenvolvimento de
Mangualde , afirmou o edil do munic pio de Mangualde. Esta not cia sem d vida uma boa-nova que me deixa
mais tranquilo e muito satisfeito concluiu o Autarca. A concess o Auto-Estradas do Centro inclui a concep o,
constru o, aumento do n mero de vias, financiamento, explora o e conserva o dos lan os de auto-estrada
Trouxemil/Fa l (IP3), Mealhada/Oliveira de Azem is (IC2), Mealhada (IC12), Santa Comba D o (IC12-IP3) e Canas
de Senhorim/Mangualde (IC12). Segundo Ant nio Mendon a, aquilo que estava decidido, adjudicado e em fase
final de concurso vai avan ar.

Newslwtter Mangualde Online

Categoria: Obras 1 coment rios

1 Coment rios Novo Coment rio

Coment rios

SEm duvida que um tro o muito necessario. e Porqu ?

1. a IP3 e sempre foi muito perigosa e alter -la tem custos incriveis.

2. A liga o a Mangualde pelo Luso um calv rio.

Faz falta, sem d vida, uma liga o de Mangualde A1 saindo fora de Sta Comba e Luso. Todos beneficiar o.

#1  (28 Abr 2010) - Cafre:
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Notificar-me, para o email, sempre que haja novos coment rios a este artigo.

Escreva um coment rio

Nome

Email

Submeter

gfedc

Not cia Anterior
VISEU Encontro de Dan a | Meeting Dance 

TEATRO VIRIATO

Página 7



A8
Farol da Nossa Terra.com   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 3 de 3ID: 29933702 29-04-2010

DeltaManual.Com Web Hosting Web Hosting Reverse phone
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Pesquisar... MANGUALDE: UM QUARTO DA POPULA O BEBE EM EXCESSO

Quinta, 29 Abril 2010 09:27

Cerca de 25% dos habi tantes de Mangualde s o consumidores
excessivos de bebidas ou alco licos, revela o Pr -Diagn stico Social de
2010. "Retrato geral  social"  do concelho, como designado, o
documento traz para a luz do dia realidades que a C mara Municipal de
Mangualde n o esconde e est a avaliar lupa. Desde o desemprego,
que afecta sobretudo a popula o feminina, at ao n mero "consider vel
" de benefici rios do Rendimento Social de Inser o. Mas no consumo
excessivo de lcool que est a maior preocupa o das autoridades.
Sobretudo por tratar -se de uma situa o recorrente que, j no pr -
diagn stico social de 2006, era reportada como sendo de elevado grau

de gravidade e de dif cil resolu o (grau 4 num escala de 5 para ambos os indicadores). Os dados que
confirmam que cerca de 25% do total da popula o residente no concelho constitu da por bebedores
excessivos ou alco licos foram obtidos junto do Centro Regional de Alcoologia de Coimbra, noticia o JN.
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Mangualde

Junta de Chãs de Tavares 
penhorada por dívida ao IFADAP 
� Caso remonta aos anos 80 e em causa está verba superior a 100 mil euros

JOSÉ FONSECA

Está marcada para o próxi-
mo dia 18 de Maio a venda, em
hasta pública, de um terreno
penhorado à Junta de Chãs de
Tavares, em Mangualde. Con-
tactado pelo nosso Jornal, o pre-
sidente da Junta, Carlos Oli-
veira, adiantou que ainda não
teve conhecimento oficial do

caso, com o qual foi confronta-
do, no passado sábado, durante
a reunião da Assembleia de Fre-
guesia, com a situação.

"Ainda não fui ao Tribunal
de Mangualde saber do que se
trata, mas ao que tudo indica e
tendo em conta o que me foi di-
to por alguns elementos da As-
sembleia, poderá estar em cau-
sa uma verba recebida para a

concretização de três projectos
de reflorestação na nossa fre-
guesia, entre 1984 e 1986, e que
não chegaram a ser finalizados
devido à revolta da população
que estava contra o projecto",
explicou o autarca ao Diário de
Viseu, recordando que era pre-
sidente da Junta na altura. 

"Tivemos de parar tudo e o
projecto não se chegou a con-
cretizar, embora se tivesse gasto
as verbas recebidas", acrescen-
tou o autarca.

Quanto à penhora, admitiu a
possibilidade de ter havido
alguma troca de correspondên-
cia entre o IFADAP e a autar-
quia numa altura em que não
estava à frente da Junta, garan-

tindo não estar a par do proces-
so. "Vou averiguar para depois
tomar uma decisão", finalizou.

PS critica
Alexandre Constantino,

membro do PS na Assembleia
da Freguesia, explicou ao Diá-
rio de Viseu que em causa
poderá estar uma verba superi-
or a 100 mil euros aos quais é
preciso acrescentar os juros,
mostrando-se surpreendido
quanto ao facto de o processo
se arrastar há mais de 20 anos. 

"Porque é que não devolve-
ram, de imediato, o dinheiro?",
questiona o socialista, que per-
deu as eleições autárquicas con-
tra Carlos Oliveira, lamentando

que a freguesia esteja na imi-
nência de perder um terreno,
"sem que Junta faça alguma
coisa".

Contas chumbadas
Alexandre Constantino criti-

cou ainda a gestão do actual
presidente da Junta, revelando
que, no sábado passado, a As-
sembleia de Freguesia chum-
bou o Plano de Contas de 2009
devido a diversas situações que
levantaram dúvidas aos ele-
mentos da Assembleia, dando
o exemplo da ausência de recei-
tas, quando, segundo ele, exis-
tem provas de que a Junta rece-
beu pagamentos de taxas e ver-
bas correspondentes a vendas

de jazigos no cemitério da fre-
guesia. 

"O PS votou contra e os ele-
mentos do PSD optaram pela
abstenção", revelou.

Quanto ao chumbo das con-
tas, o presidente da Junta adian-
tou ao nosso Jornal que os
documentos irão ser enviados
para o Tribunal de Contas,
cabendo a este organismo
tomar uma decisão. 

"Foi a primeira vez que isto
aconteceu, pelo que nem sei o
que poderá vir a acontecer",
sublinhou Carlos Oliveira. 

O Diário de Viseu tentou,
sem sucesso, obter um comen-
tário do presidente da Câmara
de Mangualde.

A Junta de Chãs de Tavares, no concelho 
de Mangualde, está a ser confrontada com a penhora 
de um terreno devido a uma dívida ao antigo IFADAP -
Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento
da Agricultura e das Pescas. Em causa está 
o incumprimento de um projecto de reflorestação
naquela freguesia que obriga a autarquia 
a restituir uma verba superior a 100 mil euros
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Dívida motiva penhora
à Junta de Chãs de Tavares
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Quarta-feira, 28 de Abril 2010

Junta de Ch s de Tavares penhorada por d vida ao IFADAP 
Est marcada para o pr ximo dia 18 de Maio a venda, em hasta p blica, de um terreno 
penhorado Junta de Ch s de Tavares, em Mangualde. Contactado pelo nosso Jornal, o 
presidente da Junta, Carlos Oliveira, adiantou que ainda n o teve conhecimento oficial do 
caso, com o qual foi confrontado, no passado s bado, durante a reuni o da Assembleia de 
Freguesia, com a situa o.
"Ainda n o fui ao Tribunal de Mangualde saber do que se trata, mas ao que tudo indica e 
tendo em conta o que me foi dito por alguns elementos da Assembleia, poder estar em 
causa uma verba recebida para a concretiza o de tr s projectos de refloresta o na nossa 
freguesia, entre 1984 e 1986, e que n o chegaram a ser finalizados devido revolta da 
popula o que estava contra o projecto", explicou o autarca ao Di rio de Viseu, recordando 
que era presidente da Junta na altura. 
"Tivemos de parar tudo e o projecto n o se chegou a concretizar, embora se tivesse gasto as 
verbas recebidas", acrescentou o autarca.
Quanto penhora, admitiu a possibilidade de ter havido alguma troca de correspond ncia
entre o IFADAP e a autarquia numa altura em que n o estava frente da Junta, garantindo 
n o estar a par do processo. "Vou averiguar para depois tomar uma decis o", finalizou.

PS critica
Alexandre Constantino, membro do PS na Assembleia da Freguesia, explicou ao Di rio de 
Viseu que em causa poder estar uma verba superior a 100 mil euros aos quais preciso
acrescentar os juros, mostrando-se surpreendido quanto ao facto de o processo se arrastar 
h mais de 20 anos. 
"Porque que n o devolveram, de imediato, o dinheiro?", questiona o socialista, que perdeu 
as elei es aut rquicas contra Carlos Oliveira, lamentando que a freguesia esteja na 
imin ncia de perder um terreno, "sem que Junta fa a alguma coisa".

Contas chumbadas
Alexandre Constantino criticou ainda a gest o do actual presidente da Junta, revelando que, 
no s bado passado, a Assembleia de Freguesia chumbou o Plano de Contas de 2009 
devido a diversas situa es que levantaram d vidas aos elementos da Assembleia, dando o 
exemplo da aus ncia de receitas, quando, segundo ele, existem provas de que a Junta 
recebeu pagamentos de taxas e verbas correspondentes a vendas de jazigos no cemit rio da
freguesia.
"O PS votou contra e os elementos do PSD optaram pela absten o", revelou.
Quanto ao chumbo das contas, o presidente da Junta adiantou ao nosso Jornal que os 
documentos ir o ser enviados para o Tribunal de Contas, cabendo a este organismo tomar 
uma decis o.
"Foi a primeira vez que isto aconteceu, pelo que nem sei o que poder vir a acontecer", 
sublinhou Carlos Oliveira. 
O Di rio de Viseu tentou, sem sucesso, obter um coment rio do presidente da C mara de 

Jos Fonseca

voltar p gina anterior

aveiro
site em destaque

director Adriano Call Lucas
Rua Alexandre Herculano 198 1. E 3510 VISEU 3510-033 VISEU

diarioviseu@diarioviseu.pt
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Mangualde

Encontro de bicicletas 
antigas decorre sábado

A Câmara de
Mangualde e a
Associação Cul-
tural Recreativa
e Social da Cu-
nha Alta pro-
movem sábado
um encontro de
bicicletas antigas.

O ponto de encontro é a sede da Junta de Freguesia da Cunha
Alta, passando depois o circuito por Casal de Cima, Estradão de
Almeidinha, Almeidinha, Bairro do Modorno, Rua Luís de
Camões, Av. General Humberto Delgado, Largo Dr. Couto,
Relógio Velho, Complexo Paroquial, Rua 1.º de Maio e Rua
Azurara da Beira.

A participação é livre.
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Viseu expõe a arte 
na realização sacerdotal

Está patente ao público até 31 de Julho, no Seminário 
de Viseu, a exposição “Brilhos do invisível. A arte 
na realização sacerdotal”. A iniciativa compõe-se de 
quatro núcleos que evidenciam alguns dos princípios 
subjacentes ao exercício sacerdotal e desafiam o 
público a compreender e a interpretar o sentido e 
a beleza desse ministério. Para a construção da nar-
rativa expositiva foram seleccionadas obras de arte 
representativas e contextualizantes desta temática, 
pertencentes ao Pólo de Viseu da Universidade Ca-
tólica, à Câmara Municipal de Mangualde, às paró-
quias, aos seminários diocesanos (Seminário Menor 
e Seminário Maior) e ao Paço Episcopal da Diocese. 
Os projectos expositivos promovidos pela Diocese
de Viseu, através do Departamento dos Bens Cultu-
rais, têm «sido orientados numa articulação directa 
com as temáticas especialmente consideradas para 
reflexão e celebração anual ou com as actividades 
desenvolvidas por outros organismos diocesanos». 
Esta perspectiva visa o «desenvolvimento de uma 
abordagem integrante do património cultural religio-
so, pronunciando em equilíbrio as vertentes estética 
e espiritual», lê-se num comunicado enviado à im-
prensa. Na definição do sentido geral da exposição 
procurou-se colocar em evidência as vertentes que
se «afiguram como estruturantes para a compreensão 
da formação e da vivência sacerdotal». A realização 
destas exposições constitui uma oportunidade para 
expor peças que até aqui nunca integraram qualquer 
narrativa expositiva, «pelo que a sua fruição se 
encontra essencialmente circunscrita às respectivas 
comunidades paroquiais e a eventuais visitantes». 
Através deste evento as obras de arte sacra selec-
cionadas «podem ser contempladas por um público 
mais vasto e diversificado e ser compreendidas na 
sua estética, materialidade, funcionalidade e simbo-
logia em articulação com o seu posicionamento no 
quadro do discurso expositivo».
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Major Diná Azevedo é irmã do presidente da Câmara de Mangualde

Novo avião da Força Aérea
é pilotado por mulher mangualdense
O novo avião C-295 da
Força Aérea Portuguesa
destacado para a Base
das Lajes, que vai cumprir
missões sanitárias e
militares nas, por vezes,
duras condições
climatéricas dos Açores,
tem aos comandos uma
mulher de Mangualde,
a major Diná Azevedo

Ao contrário de muitas cri-
anças que sonham pilotar
aviões, Diná Azevedo nunca
pensou seguir esta profissão
quando era pequena, acabando
por vir parar aos comandos de
um avião quase por um acaso.

Nascida há 38 anos em Man-
gualde e irmã do actual presi-
dente da Câmara deste municí-
pio do distrito de Viseu, a mili-
tar admitiu que "não sabia o
que queria ser quando fosse
grande", tendo a opção por esta
carreira surgido quando leu
um folheto promocional da
Força Aérea Portuguesa.

"Fui ao Instituto Superior Té-

cnico para ver os cursos dispo-
níveis e vi um folheto com pu-
blicidade da Força Aérea a sen-
sibilizar mulheres para uma
carreira de piloto aviador, o que
me seduziu e me conduziu até
aqui", recordou Diná Azevedo.

"Pensava em Engenharia Ae-
ronáutica mas decidi experi-
mentar ser piloto por ser a pri-
meira vez que a Força Aérea

Portuguesa admitia mulheres
nas suas fileiras, o que me pare-
ceu um desafio excitante",
acrescentou.

Diná Azevedo, que já leva
cerca de duas décadas como pi-
loto profissional, já voou em
aviões tão diferentes como os
Aviocar e os E-3A, comandan-
do agora os novos C-295 recen-
temente adquiridos. "É uma ae-

ronave diferente das anteriores
pois possui equipamentos e te-
cnologia que se assemelha em
muito aos da aviação civil", afir-
mou, salientando, no entanto,
que o C-295 "tem equipa-
mentos específicos que fazem a
diferença em termos militares".

O novo avião é um bimotor
turbo-hélice, que pode trans-
portar 24 macas de feridos ou
doentes ou transportar 9.250
quilos de carga diversa, incluin-
do veículos ligeiros. 

Tem uma capacidade de
transporte e de autonomia de
voo que lhe garante as condi-
ções necessárias para operar
em missões de busca, salva-
mento e transporte sanitário
nos Açores.

Duas décadas depois de ter
começado a voar, Diná Azeve-
do assegurou que não está arre-
pendida da opção que tomou,
considerando que "as experiên-
cias têm sido sempre positivas,
apesar de viver profissional-
mente num mundo maioritari-
amente masculino".

Diná Azevedo nunca pensou seguir esta profissão quando era pequena
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Major Diná Azevedo é irmã 
do presidente da Câmara Municipal

Mangualdense
pilota novo 
avião da 
Força Aérea

D.
R.PPág. 7
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A arte na realiza o sacerdotal

Nacional | Ag ncia Ecclesia | 2010 -04-24 | 17:00:15 | 2832 Caracteres | Arte Sacra, Diocese de Viseu

INCIO  | EDITORIAL  | NACIONAL  | INTERNACIONAL  | DOCUMENTOS  | ENTREVISTA

Boa tarde, s o 17:07 de S bado, 24 de Abril

Presidente da CEP: viagem do Papa 
momento de esperan a em tempo de 
crise
D. Jorge Ortiga acredita que haver resposta positiva dos 
portugueses visita de Bento XVI

Salvaguarda e Protec o de
Bens Culturais da Igreja 

Voca es: Diocese de 
Viseu aposta na Internet 

Construir e intervir no 
Patrim nio Religioso 

Igreja e Rep blica: Mitos e 
Hist rias

Como ser artista na regi o
de F tima

Visita s Igrejas de Marco 
de Canaveses 

Servi o Diocesano de 
Ac litos de Viseu d
primeiros passos 

Vila Vi osa mostra Da Ceia
Ressurrei o

Bispo de Viseu critica 
comunica o social 

Homilia do Bispo de Viseu 
na celebra o da ltima
Ceia

Bento XVI est na Festa da 
Fam lia

O ltimo acto diplom tico do 
Embaixador de Portugal junto 
da Santa S ...

Encontro Inter-Escolas de 
Coimbra

A Hist ria dos Papas
venda em Portugal a 26 de 
Abril

Intelectuais portugueses 
aprofundam o pensamento 
do Papa 

Crian as da Par quia de 
F tima v o receber o Papa 
chegada ao Santu rio

Paulistas re nem-se em 
Roma para o Cap tulo Geral 

Campanha das matr culas de 
EMRC

Celebrar o anivers rio da 
beatifica o de Alexandrina 
de Balasar 

Barcelos: Festa das Cruzes 
integrada nas 
comemora es do 25 de 
Abril

Bento XVI est na Festa da 
Fam lia

Combater a pobreza 
promovendo a auto-
sufici ncia alimentar 

O ltimo acto diplom tico do 
Embaixador de Portugal junto 
da Santa S ...

Encontro Inter-Escolas de 
Coimbra

A Hist ria dos Papas
venda em Portugal a 26 de 
Abril

Intelectuais portugueses 
aprofundam o pensamento do
Papa

Bento XVI: a Igreja tem direito 
a exprimir-se publicamente 

Navegar sem medo no mar da
comunica o digital 

Desde hoje (24 de Abril) que est patente ao p blico, no Semin rio de Viseu, a exposi o Brilhos do invis vel. A arte na 
realiza o sacerdotal

A exposi o comp e-se de quatro n cleos Cristo: O Sacerdote eterno / Sacerd cio: voca o e itiner rios formativos / No 
centro da vida sacerdotal: a ars celebrandi / O Sacerd cio: vida e miss o evidenciam alguns dos princ pios subjacentes ao
exerc cio sacerdotal e desafiam o p blico a compreender e a interpretar o sentido e a beleza desse minist rio.

Para a constru o da narrativa expositiva foram seleccionadas obras de arte representativas e contextualizantes desta 
tem tica, pertencentes ao P lo de Viseu da Universidade Cat lica, C mara Municipal de Mangualde, s par quias, aos 
semin rios diocesanos (Semin rio Menor e Semin rio Maior) e ao Pa o Episcopal da Diocese.

Os projectos expositivos promovidos pela Diocese de Viseu, atrav s do Departamento dos Bens Culturais, t m sido
orientados numa articula o directa com as tem ticas especialmente consideradas para reflex o e celebra o anual ou com 
as actividades desenvolvidas por outros organismos diocesanos . Esta perspectiva visa o desenvolvimento de uma abordagem
integrante do patrim nio cultural religioso, pronunciando em equil brio as vertentes est tica e espiritual l -se num 
comunicado enviado Ag ncia ECCLESIA.

Na defini o do sentido geral da exposi o procur mos colocar em evid ncia as vertentes que se nos afiguram como 
estruturantes para a compreens o da forma o e da viv ncia sacerdotal . A realiza o destas exposi es constitui uma 
oportunidade para expor pe as que at aqui nunca integraram qualquer narrativa expositiva, pelo que a sua frui o se 
encontra essencialmente circunscrita s respectivas comunidades paroquiais e a eventuais visitantes . Atrav s deste evento 
as obras de arte sacra seleccionadas podem ser contempladas por um p blico mais vasto e diversificado e ser 
compreendidas na sua est tica, materialidade, funcionalidade e simbologia em articula o com o seu posicionamento no 
quadro do discurso expositivo .

Exposi o aberta ao p blico de 24 de Abril a 31 de Julho
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CEP F tima Igreja Lisboa Malta Media Padres Papa Pedofilia Porto

Portugal P scoa Vaticano jovens visita

(Palavras chave mais utilizadas, o tamanho revela a predomin ncia)

Crian as da Par quia de 
F tima v o receber o Papa 
chegada ao Santu rio

Paulistas re nem-se em Roma
para o Cap tulo Geral 

Campanha das matr culas de 
EMRC

Celebrar o anivers rio da 
beatifica o de Alexandrina 
de Balasar 

Barcelos: Festa das Cruzes 
integrada nas comemora es
do 25 de Abril 

Dia do professor crist o no 
Porto

Audi o sobre armas e 
viol ncia

Encontro de ex-seminaristas
de Portalegre 

Diocese do Algarve assinala 
elei o de Bento XVI 

Beja: Caminhos da M sica
com concerto pedag gico do 
Ensemble Alpha 

Salvaguarda e Protec o de 
Bens Culturais da Igreja 

Concerto Anima Christi em
Directo na Net R dio Cat lica

Bento XVI est na Festa da Fam lia
Combater a pobreza promovendo a auto-sufici ncia alimentar 
O ltimo acto diplom tico do Embaixador de Portugal junto da Santa S ...
Encontro Inter-Escolas de Coimbra 
A Hist ria dos Papas venda em Portugal a 26 de Abril

Intelectuais portugueses aprofundam o pensamento do Papa 
Bento XVI: a Igreja tem direito a exprimir-se publicamente 
Navegar sem medo no mar da comunica o digital 
Crian as da Par quia de F tima v o receber o Papa chegada ao Santu rio
Paulistas re nem-se em Roma para o Cap tulo Geral 
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A Câmara Municipal de Mangualde promove uma exposição 
de pintura e escultura do artista Sérgio Amaral. A mostra 
“Follow Me Project” está patente até 19 de Junho na Biblioteca 
Municipal e até 28 de Maio no Complexo Paroquial da cidade. 

 Sérgio Amaral expõe em Mangualde
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Cuidados Continuados de 
Mangualde daqui a um ano

Arrancaram esta sema-
na as obras de remodela-
ção e adaptação do antigo 
Hospital de Mangualde, 
que vai dar lugar à Uni-
dade de Cuidados Conti-
nuados (UCC) do conce-
lho. Na segunda-feira, dia 
19 foi assinado o auto de 
consignação entre a San-
ta Casa da Misericórdia e 
a empresa Oreco, respon-
sável pela obra.

O investimento de 
2 .750.000 euros tem 
uma comparticipação de 
750.000 euros do Estado 
no âmbito do Programa 
Modelar, sendo os restan-
tes dois milhões de euros 
“gerados por um pouquís-
simo pé-de-meia que a 
Misericórdia tem e pelo 
recurso ao crédito ban-
cário” adiantou o prove-
dor da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Mangualde, 

Fernando Almeida.
As obras de remodela-

ção e adaptação do anti-
go Hospital deverão es-
tar concluídas dentro de 
10 meses e prevê-se que 
a (UCCM) entre em fun-
cionamento dentro de um 
ano.

A nova unidade terá 
capacidade para 38 ca-
mas e vai levar à cria-
ção de postos de traba-
lho. Para o presidente da 
Câmara de Mangualde, 
João Azevedo “a obra vai 
ajudar os que mais pre-
cisam e ao mesmo tem-

po vai criar riqueza no 
concelho”. O autarca re-
conheceu que, com este 
serviço, vai ser criada 
uma “nova dinâmica na 
economia local”. 

Emilia Amaral
emilia.amaral@jornaldocentro.pt

Investimento ∑ Dois milhões. 750 mil euros comparticipados pela Modelar

A Nova estrutura da Misericórdia fica no antigo hospital
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Cumprir as funções

Os deputados do PS eleitos
pelo Círculo Eleitoral de Viseu
prosseguem com as suas visitas
aos concelhos do Distrito de
forma a manterem os laços de
contacto com as pessoas e insti-
tuições. Esta semana, no dia 19
de Abril, estivemos em S. João
da Pesqueira onde nos inteirá-
mos das realidades em curso
naquele município duriense.

Ali pudemos constatar que
existem importantes investi-
mentos em curso mas, tam-
bém, que há alguns problemas
que afectam as populações e
que preocupam os seus autarcas.

Destacaremos como investi-
mento importante (que visitá-
mos com o Presidente da Câ-
mara e vereadores, Directora
do Agrupamento e represen-
tante da DREN) o novo Centro
Escolar de S. João da Pesqueira
que resulta de uma parceria
entre a Administração Central
e a Local, cujo investimento
ascenderá a 1,5 milhões de
euros. Estamos a falar de um
espaço que vai ficar com 17
salas e que vai dar uma resposta
de qualidade às crianças do
Jardim de Infância e às do 1º
Ciclo, concedendo aos alunos

deste Centro Escolar acesso à
escola a tempo inteiro, com
inglês, áreas das expressões e
refeitório. As obras que estão a
decorrer, em bom ritmo, esta-
rão concluídas no final de
Agosto e possibilitarão que o
próximo ano lectivo ali decorra
plenamente.

Como problemas foram-nos
colocados, pelo Presidente da
Câmara e pelos vereadores par-
ticipantes numa reunião que
efectuámos nos Paços do Con-
celho, os seguintes: Acessibili-
dades gerais ao concelho e mau
estado da Estrada Nacional 222,
entre as Bateiras e S. João da
Pesqueira, tema que já mereceu
da nossa parte uma pergunta
ao Ministro das Obras Públicas
Transportes e Comunicações
que deu entrada na Mesa da
Assembleia da República no
dia 22 de Abril; questões relaci-
onadas com o sector vitiviníco-
la da região do Douro e prejuí-
zos provocados pela intempé-
rie que assolou o concelho no
último Inverno; e Quartel dos
Bombeiros de Ervedosa do
Douro. Estes dois assuntos se-
rão acompanhados através da
Comissão de Agricultura e atra-
vés de reunião que efectuare-
mos com a tutela.

Esta é a interpretação das
funções que nós fazemos. Esta-
mos a cumprir as nossas fun-
ções, estamos a cumprir a nos-
sa obrigação, assumindo que
não nos desviaremos deste
objectivo. Estaremos sempre
próximos dos problemas e das

realizações em curso em todo o
Distrito de forma a dar as
melhores respostas

Produção da PSA cresceu 
Mas esta semana, uma das

notas mais relevantes no sector
da economia, aconteceu no sec-
tor automóvel, que no primeiro
trimestre de 2010 cresceu 25,5%.
E, neste contexto, o que importa
aqui enfatizar é o facto de para
aqueles valores muito ter contri-
buído a Fábrica da PSA de Man-
gualde, onde a produção cresceu
no primeiro trimestre 44,1%,
relativamente a igual período de
2009, tendo-se, neste período, pro-
duzido 8.387 veículos.

E há um outro aspecto que
quero aqui relevar e que a Lusa
acentua numa sua notícia a
este propósito: "Recorde-se que,
depois de um período contur-
bado em que a crise se alastrou
a todo o sector, sem que a fábri-
ca de Mangualde conseguisse
escapar, já em Março o Secre-
tário de Estado da Administra-
ção Local, José Junqueiro,
anunciou que a Citroen se vai
expandir até ao final do ano, o
que permitirá a manutenção
de todos os postos de trabalho."

Estes são bons factos para
Viseu que relevam a importân-
cia de um governante de Viseu,
José Junqueiro, mas também
do Presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, que
estiveram na primeira linha da
resolução deste dossier. Estas
são boas notícias para a econo-
mia e para o emprego.

ACÁCIO PINTO - DEPUTADO DO PS
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 “Dormir com livros”

 Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, que
se comemora a 23 de Abril, a Câmara Municipal de Mangualde e a 
Biblioteca Municipal convidam crianças, com idades compreendidas 
entre os 6 e 11 anos de idade, e os pais/encarregados de educação a
participarem na iniciativa DORMIR COM LIVROS que decorrerá na 
noite de 24 para 25 de Abril (sábado para Domingo). Os interessados 
deverão inscrever-se até ao dia 22 de Abril, quinta-feira, através dos 
seguintes contactos: bibmangualde@cmmangualde.novis.pt telefone/
fax: 232 619889. O limite de inscrições é de 25 crianças e 25 adultos.

MANGUALDE
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Sérgio Amaral expõe em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde promove exposição de pintura
e escultura do artista mangualdense Sérgio Amaral - «FOLLOW ME 
PROJECT». A mostra estará patente de 17 de Abril a 19 de Junho, na 
Biblioteca Municipal e, paralelamente, de 17 de Abril a 28 de Maio, 
no Complexo Paroquial de Mangualde. A entrada é livre.
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 “Correr e caminhar sem parar”

A Câmara Municipal de Mangualde promove evento inédito no
país. Nos dias 24 e 25 de Abril, Mangualde vai correr e caminhar sem
parar. A concentração está agendada para as 18h00 do dia 24, sábado, 
no Largo do Rossio. Este evento é gratuitamente aberto a todos os 
participantes, com oferta de T-shirt, sendo que a participação mínima 
é de 30 minutos a caminhar.
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 Recolha de sangue e de medula

A Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, realiza no 
próximo dia 5 de Maio, quarta-feira, uma recolha de sangue e medula
óssea, no Largo Dr. Couto, entre as 9h00 e as 13h00. Os interessados 
deverão efectuar a pré-inscrição nos Serviços de Acção Social do 
Município de Mangualde até ao dia 30 de Abril. Para ser dador basta 
ter entre 18 e 45 anos, ser saudável, ter um peso mínimo de 50 kg e 
nunca ter recebido uma transfusão de sangue.
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Patente a partir do próximo sábado

Seminário Maior vai receber
exposição 'Os Brilhos do Invisível'

'Os Brilhos do Invisível - 
A Arte na Realização
Sacerdotal' é o nome 
de uma exposição
que vai juntar 60 peças 
e terá um custo 
significativamente 
dispendioso", segundo
Fátima Eusébio, directora
do Departamento dos Bens
Culturais da Diocese
de Viseu, entidade
promotora da mostra
SEIA DE MATOS

Sem nos adiantar qual o
montante, com o argumento
de "estar envolvido muito tra-
balho voluntário", Fátima Eu-
sébio sublinhou que a exposi-
ção será inaugurada no próxi-
mo sábado e estará patente ao
público até 30 de Junho, em
quatro salas do Seminário Mai-
or de Viseu.

Mais assertiva foi relativa-
mente ao nome da exposição,
que vem "seguimento do Papa
Bento XVI ter proclamado
2010 o 'Ano Sacerdotal', em 19
de Junho de 2009, por ocasião
do 15.0º aniversário do 'dies na-
talis' (dia de nascimento) de Jo-
ão Maria Vianney, o Santo Pa-
trono dos Sacerdotes".

Questionada sobre o porquê
de 'Os Brilhos do Invisível...', res-
pondeu que "isso tem a ver
com a fé, ao facto de que tudo o
que se encontra por detrás
sacerdócio ser invisível". 

E acrescentou: "Menos a pre-
sença de Cristo, que é a Luz da
Igreja!"

Relativamente à '... Arte na
Realização Sacerdotal', apon-
tou que "as peças expostas
mostrarão muito do que é o
exercício sacerdotal, a sua reali-
zação plena". 

Revelou que "as obras são
provenientes das paróquias da
Diocese de Viseu, de seminá-
rios, do Paço Episcopal, além de
duas peças, uma da Câmara de
Mangualde e outra da Univer-
sidade Católica de Viseu".

A exposição "será composta
por quatro núcleos, 'Cristo: O
sacerdote Eterno', onde estarão
as obras orientadas por essa rea-
lidade; 'Sacerdócio: Vocação e
Itinerários Formativos', onde se
aborda aquilo que é a descober-
ta da vocação, do sacerdócio e
da formação; 'No Centro da
Vida Sacerdotal: "a ars celebran-
di"', onde estará bem patente a
valorização da Eucaristia, espa-
ço central que ocupa no sacer-
dócio; e 'O Sacerdócio: Vida e
Missão', virada para a caridade,
o apoio à doença, e evangeliza-
ção e a missionação", explicou
Fátima Eusébio. 

Fátima Eusébio, ladeada por Carla Roçadas e Pedro Nóbrega, do Departamento de Bens Culturais
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Mangualde 

Unidade de Cuidados
Continuados estará 
a funcionar dentro de um ano

Arrancaram ontem as
obras de remodelação e
adaptação do antigo
hospital, que dará lugar à
Unidade de Cuidados
Continuados. As obras
resultam de um
investimento superior a
2,7 milhões de euros e
deverão estar concluídas
dentro de 10 meses 

CARLA DE SOUSA

Foi assinado ontem de
manhã, em Mangualde, o auto
de consignação das obras de
remodelação e adaptação do
antigo hospital, onde estará a
funcionar, dentro de aproxima-
damente um ano a Unidade de
Cuidados Continuados.

O protocolo, assinado pela
Santa Casa da Misericórdia e
pela empresa Oreco, responsá-
vel pelos trabalhos, envolve um
investimento total de 2,75
milhões de euros, sendo 750
mil euros comparticipados
pelo Estado, no âmbito do Pro-
grama Modelar. 

Os restantes dois milhões
vão ser “gerados por um pou-
quíssimo pé-de-meia que a
Misericórdia tem e, por isso, o
recurso ao crédito bancário
que estamos a tratar”, expli-
cou o provedor da Santa Casa
da Misericórdia de Mangual-
de, Fernando Almeida, que
deixou um apelo a todos os
mangualdenses: “que nos aju-
dem a pagar as despesas que
vamos contrair com o crédito

bancário”. “É um grande
empreendimento para Man-
gualde e uma satisfação para
as pessoas de mais idade que
daqui a um ano poderão usu-
fruir desta apoio, não tendo a
necessidade de se deslocarem
para outros concelhos, po-
dendo, assim, estar perto das
suas famílias”, conclui o pro-
vedor. 

A nova Unidade terá capaci-
dade para 38 camas e criará
novos postos de trabalho.

“Obra fundamental”
Já o presidente da Câmara

Municipal, João Azevedo, desta-
cou “a obra fundamental para o
concelho de Mangualde” e
“uma bandeira de tratar bem os
mais idosos e os que mais preci-

sam do apoio dos cuidados de
saúde”. “Vai ajudar os que mais
precisam e, ao mesmo tempo,
criar riqueza no concelho”,
reforçou, adiantando que com
este serviço vai ser criada uma
“nova dinâmica na economia
local”.

“A Câmara vai dar o seu con-
tributo para que esta obra tenha
o apoio e o carinho necessário
para que seja concretizada den-
tro do prazo”, garantiu.

João Cruz, director adjunto
da Segurança Social e Viseu,
apelou, também, para que se
cumpram os prazos, uma vez
que “as necessidades são enor-
mes”. “Não podemos ter em
lares de idosos pessoas com
outro tipo de necessidades”,
concluiu.

Consignação da obra realizou-se ontem em Mangualde
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Mangualde

Unidade de saúde
abre dentro
de um ano

PPág. 20
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Unidade de Cuidados Continuados estar a funcionar dentro de um ano 
Foi assinado ontem de manh , em Mangualde, o auto de consigna o das obras de 
remodela o e adapta o do antigo hospital, onde estar a funcionar, dentro de 
aproximadamente um ano a Unidade de Cuidados Continuados.
O protocolo, assinado pela Santa Casa da Miseric rdia e pela empresa Oreco, respons vel
pelos trabalhos, envolve um investimento total de 2,75 milh es de euros, sendo 750 mil euros 
comparticipados pelo Estado, no mbito do Programa Modelar. 
Os restantes dois milh es v o ser ?gerados por um pouqu ssimo p -de-meia que a 
Miseric rdia tem e, por isso, o recurso ao cr dito banc rio que estamos a tratar?, explicou o 
provedor da Santa Casa da Miseric rdia de Mangualde, Fernando Almeida, que deixou um 
apelo a todos os mangualdenses: ?que nos ajudem a pagar as despesas que vamos contrair 
com o cr dito banc rio?. ? um grande empreendimento para Mangualde e uma satisfa o
para as pessoas de mais idade que daqui a um ano poder o usufruir desta apoio, n o tendo 
a necessidade de se deslocarem para outros concelhos, podendo, assim, estar perto das 
suas fam lias?, conclui o provedor. 
A nova Unidade ter capacidade para 38 camas e criar novos postos de trabalho.

?Obra fundamental?
J o presidente da C mara Municipal, Jo o Azevedo, destacou ?a obra fundamental para o 
concelho de Mangualde? e ?uma bandeira de tratar bem os mais idosos e os que mais 
precisam do apoio dos cuidados de sa de?. ?Vai ajudar os que mais precisam e, ao mesmo 
tempo, criar riqueza no concelho?, refor ou, adiantando que com este servi o vai ser criada 
uma ?nova din mica na economia local?.
?A C mara vai dar o seu contributo para que esta obra tenha o apoio e o carinho necess rio
para que seja concretizada dentro do prazo?, garantiu.
Jo o Cruz, director adjunto da Seguran a Social e Viseu, apelou, tamb m, para que se 
cumpram os prazos, uma vez que ?as necessidades s o enormes?. ?N o podemos ter em 

Carla de Sousa

voltar p gina anterior

aveiro
site em destaque

director Adriano Call Lucas
Rua Alexandre Herculano 198 1. E 3510 VISEU 3510-033 VISEU

diarioviseu@diarioviseu.pt
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Mangualde
Crianças e pais convidados
a dormirem com os livros

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor,
que se comemora a 23 deste mês, a Câmara Municipal de Man-
gualde e a Biblioteca Municipal convidam crianças, com idades
entre os seis e 11 anos, e os pais a participarem na iniciativa "Dor-
mir Com Livros" que decorrerá na noite de 24 para 25 (sábado para
domingo).  

Pretende-se que as crianças, acompanhadas do encarregado de
educação, passem a noite na Biblioteca Municipal no meio dos
livros. Cada criança e acompanhante deverão levar um saco-cama,
almofada, pijama ou fato de treino, escova e pasta de dentes e o/s
livro/s preferido/s.

A noite será preenchida com muitas histórias e contos maravil-
hosos e fantásticos, dinamizadas pelos técnicos da biblioteca, pelos
pais acompanhantes e todos aqueles que queiram vir enriquecer
esta noite mágica. A maratona dos contos só termina quando o so-
no chegar.
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Vamos lá 
ter educação!

João Azevedo
Presidente da 

Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

A 
sociedade contemporânea tem colocado verdadeiros 
desafios à escola. Hoje em dia, o desenvolvimento 
económico e social acontece a um ritmo alucinante 
e a escola vê-se a braços com a necessidade de for-
mar cidadãos que respondam às exigências de uma 

sociedade que está em constante mudança e que estabelece 
como prioridades a qualidade e eficácia como elementos 
fundamentais para a valorização dos indivíduos indo de 
encontro às exigências de um mundo cada vez mais com-
petitivo e que premeia os mais capazes.

 Nesta perspectiva, a escola vê-se cada vez mais necessi-
tada de romper com o paradigma do passado. De um passa-
do em que a escola respondia com dificuldade às exigências 
da sociedade moderna. 

A escola actual tem que garantir igualdade de oportuni-
dades para todos os seus alunos, colocando ao dispor des-
tes e de uma forma equitativa equipamentos, ferramentas 
pedagógicas e recursos humanos, conjugando isto tudo 
com as condições ideais para a formação do indivíduo em 
toda a sua plenitude.

 A reorganização da rede escolar e a requalificação das 
escolas pelo Parque Escolar vêm moldar, às necessidades 
actuais, um pilar fundamental para uma melhor educação: 
Melhores condições de ensino. 

É por melhores condições de ensino que se devem deba-
ter os autarcas, captando para os seus concelhos investi-
mento e modelos de sucesso educativo.

Romper com a escola do passado é romper com as 
escolas isoladas e desligadas do mundo. É romper com 
a desertificação de vivências que uma escola com poucas 
condições oferece aos nossos alunos. É neles que temos de 
pensar e é para uma nova sociedade que temos de os for-
mar. A escola do passado não mais serve.

Um novo modelo de escola assente num modelo em 
que a escola se abre à sociedade, articulando com esta a 
formação dos mais jovens tornando os centros educativos 
em mais do que isso, em centros cívicos, é o caminho a 
seguir…
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Vamos lá ter educação!

A sociedade contemporânea tem colocado verdadeiros 
desafios à escola. O desenvolvimento económico e social 
acontece a um ritmo alucinante > p.25

João Azevedo
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Mangualde Campanha de sensibiliza o do mbito da defesa da 
floresta contra inc ndios
15 Abril 2010 0 coment rios

Visando a consciencializa o e o cumprimento da le i  re lat ivamente gest o  de
combust vel e preven o de ocorr ncias de inc ndios florestais, o N cleo Protec o
Ambiental do Destacamento da Guarda Nacional Republicana de Mangualde ir
desenvolver ac es de sensibiliza o ,  de  19 a  26  de  Abr i l ,  com v rias ac es de
esclarecimentos nas freguesias daquele concelho.

Os inc ndios florestais constituem uma forte amea a, n o s para a floresta como
tamb m aos edif cios e pessoas que vivem e trabalham nos espa os rurais. um drama
que obriga toda a sociedade a tomar consci ncia dos riscos que muitos comportamentos
ou actividades comportam. A C mara Municipal de Mangualde, consciente da relev ncia

deste tipo de ac es, n o se podia deixar de associar e apoiar na sua divulga o.

O N cleo de Protec o Ambiental programou as seguintes ac es de esclarecimento para o Concelho de
Mangualde:

Dia 19 de Abril

- Freguesia de Travanca de Tavares

Das 15h30 s 17h00, nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de S o Jo o da Fresta

Das 17h10 s 19h00, nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de Varzea de Tavares

Das 19h15 s 20h45 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

Dia 20 de Abril

- Freguesia de Espinho

Das 14h30 s 15h30 nas imedia es do Centro Social da Freguesia

- Freguesia de Cunha Baixa

Das 15h45 s 16h30 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

Das 16h40 s 17h50 nas imedia es do Centro Social da Freguesia Abrunhosa do Mato

- Freguesia de Mesquitela

Das 18h15 s 19h30 no largo do Bacelo (largo das Festas)

Dia 22 de Abril

- Freguesia de Mangualde

Das 09h00 s 12h00 no Largo da Feira Municipal de Mangualde

- Freguesia de Freixiosa

Das 14h30 s 16h00 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de Quintela de Azurara

Das 16h15 s 17h45 nas imedia es do Centro Social da Freguesia

- Freguesia de Cunha Alta

Das 18h00 s 19h30 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

Dia 23 de Abril
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- Freguesia de Santiago de Cassur es

Das 14h15 s 15h30 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de Povoa de Cerv es

Das 15h45 s 17h00 no Largo do Cruzeiro

- Freguesia de Abrunhosa-a-velha

Das 17h10 s 18h10 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de Ch s de Tavares

Das 18h20 s 19h45 no Largo do Outeiro

Dia 26 de Abril

- Freguesia de Alcafache

Das 15h00 s 16h30 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

- Freguesia de Lobelhe do Mato

Das 17h00 s 18h15 nas imedia es do Centro Social da Freguesia

- Freguesia de Fornos de Maceira D o

Das 18h30 s 19h30 no Largo do Forno

- Freguesia de Moimenta de Maceira D o

Das 19h30 s 20h30 nas imedia es da sede da Junta de Freguesia

Categoria: Floresta 0 coment rios

0 Coment rios Novo Coment rio

Escreva um coment rio
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Not cia Anterior
Viagem a Santiago de Compostela

Not cia Seguinte

Luis Zuzarte em Padre Jo o Lu s Zuzarte celebrou 
Missa Nova em S o Joaninho

Pedro Carvalho em Alunos dos Conservat rio de 
M sica e Artes do D o brilharam no Concurso 
Nacional Terras de La Salette

Ant nio e Jo o Neves em Filarm nica de Santa 
Comba D o encantou no seu Concerto de P scoa

Ana Gomes em Alunos dos Conservat rio de M sica
e Artes do D o brilharam no Concurso Nacional 
Terras de La Salette

joao paulo santos em SANTA COMBA D O 1. s
Jornadas de Emprego, Forma o e 
Empreendedorismo

Lara Guina em As crian as e as mentiras

Farol da Nossa Terra em Workshop de L ngua
Gestual Portuguesa no IPJ de Viseu

Tony Pinto em Tremenda maldade!

Jo o Paulo em Workshop de L ngua Gestual 
Portuguesa no IPJ de Viseu

Eduardo Lima em Tremenda maldade!

EMCF em Tremenda maldade!

Jo o T em FESTEJAR A REP BLICA: Uns de 
barriga farta e outros na mis ria

Artur Fontes em FESTEJAR A REP BLICA: Uns de 
barriga farta e outros na mis ria

Jos Figueiredo em FESTEJAR A REP BLICA: Uns 
de barriga farta e outros na mis ria

FERREIRA CATIA em TODO TERRENO d outro
paladar Festa do Bucho de Freineda

Contactos

Publicidade

Guia de Portugal

Luso Jornal

R dio Altitude FM

R dio Boa Nova

R dio Centro FM

TV F tima

Viseu TV

Visitas: 339943 (desde 6 Janeiro 2008)

Coment rios Recentes

P ginas

Parceiros

Estat sticas

Artigos mais populares Subscrever Actualiza es Contactos
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TVI transmitiu missa em directo de S o Jo o
de Areias

Carregal do Sal - Formas de Estar 

CARREGAL DO SAL - PPD/PSD apresentou 
as candidaturas s pr ximas elei es

aut rquicas

Marchas Populares de Santa Comba D o

Carregal do Sal - Formas de Estar

S bio j o jovem que se interroga. Louco 
aquele que nada escuta (Olivier de 

Dinechin, S.J.)

As crian as e as mentiras
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 No auditório da Biblioteca Munici-
pal de Mangualde decorreu o I Fórum 
Movimento Associativo, subordinado 
ao tema ‘Legislação e Desenvolvimento 
Local’. A iniciativa levou à cidade de 
Azurara um público empenhado e inte-
ressado, em particular o associativismo. 
Com ele pretendeu-se contextualizar o 
papel do movimento e sua importância 
no desenvolvimento local e regional, 
contribuindo para uma reflexão e troca 
de experiências.
 O objectivo do Fórum prendeu-se 
ainda com os esclarecimentos adian-
tados sobre diferentes temáticas, desde 
a legislação, papel autárquico, papel 
das associações no desenvolvimento 
regional, etc. 

PAPEL DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

 Victor Mendes, autor de vários 
livros sobre associativismo; Artur 
Cristóvão, da UTAD – Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; Victor 
Matos, responsável pelo movimento 
associativo em Santo Tirso e Alda Pinto, 
Direcção da Federação das Colectivi-
dades do Distrito do Porto; Alfredo 
Rodrigues Marques, Presidente da 
CCDRC – Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional; Beatriz 
Ferreira e Natália Mendes, do IPJ – Ins-
tituto Português da Juventude, foram os 
prelectores.
 A abertura dos trabalhos foi da 
responsabilidade do presidente da Câ-
mara Municipal de Mangualde, João 

Azevedo.
 ‘O regime jurídico das associa-
ções’, ‘O Movimento Associativo em 
Portugal’, ‘As associações locais e as 
autarquias: contexto e perspectivas’, ‘O 

movimento associativo – qual o papel 
no desenvolvimento regional?’ e o ‘As-
sociativismo Juvenil’ foram temas em 
análise, seguindo-se um debate. 

NÃO PODEM ESTAR SEMPRE
À ESPERA DO DINHEIRO

DA CÂMARA

 As conclusões tiradas pelo presi-
dente da Câmara Municipal foram um 
alerta para às Associações, lembrando 
que terá de haver alternativas para as 
subsidiar, sem que estejam continua-
mente dependentes dos dinheiros pú-
blicos, cada vez mais ‘caros’. Sublinhou 
ainda que os clubes de futebol terão de 

ter também em conta a criação de re-
ceitas para poderem sobreviver. Alertou
também para a necessidade ingente de 
haver cada vez melhor gestão, na me-
dida em que os dinheiros públicos não 

abundam. A criação de trabalho deverá 
ser outra preocupação dos actores 
desportivos, fazendo-se desta maneira 
o combate à crise e tendo em vista o 
crescimento de Mangualde.
 João Azevedo acredita que as 
suas palavras terão sido entendidas. 
Mantém-se aberto ao diálogo para se 
conseguir o equilíbrio desejado, mas 
sem excluir as necessárias e rigorosas 
inspecções. É preciso saber para onde 
e em que é gasto o dinheiro. Deixou
ainda a ideia de que é importante criar 
uma federação das associações conce-
lhias, para que, em conjunto, possam 
programar as suas actividades, fazendo 
mais com menos verbas.

 Associativismo esteve em foco
MANGUALDE
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Encontro Anual Projecto Ajudar a Crescer Tema: Birras na 
Inf ncia

Sem coment rios. Seja o primeiro a escrever um coment rio!

15 Abril 2010 0 coment rios

A Comiss o de Protec o de Crian as e Jovens de Mangualde (CPCJ), em
colabora o com o Munic pio de Mangualde, est a desenvolver um projecto
orientado para a integra o social dos pais, das crian as e dos jovens do concelho,
de forma a promover comportamentos saud veis, atrav s de uma at i tude
preventiva, denominado Ajudar a Crescer O pr ximo encontro realizar-se- no dia
15 de Maio, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, com a
presen a de Paulo Santos, pedopsiquiatra do Hospital de S. Teot nio, abordando o
tema Birras na Inf ncia .

Os interessados dever o efectuar a sua inscri o gratuita at ao dia 30 de Abril no
Servi o de Psicologia da C mara Municipal de Mangualde, pelo telefone (contactando a Psic loga, L cia Amaral,
atrav s do n mero 232 619 880) ou por e- serv.psicologia@cmmangualde.pt cpcj@cmmangualde.pt ).

Uma das actividades subjacentes ao projecto Ajudar a Crescer proporcionar aos pais a participa o em
encontros sobre diversas tem ticas relacionadas com a crian a e o seu desenvolvimento / crescimento, pois,
tendo em conta a sociedade complexa em que vivemos ser pai e m e uma tarefa cada vez mais dif cil e
desafiante, o que obriga a uma constante evolu o e actualiza o de conhecimentos. com esse objectivo que
se dinamizam estes encontros, ou seja, facultando a troca de experi ncias e saberes.

Categoria: Projectos 0 coment rios
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Submeter
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Not cia Anterior
Ate l ier  de T cnicas de Feltro no Mercado

Municipal de Mort gua inscri es abertas

Not cia Seguinte
3 Festival de M sica da Primavera de Viseu

Pedro Carvalho em Alunos dos Conservat rio de 
M sica e Artes do D o brilharam no Concurso 
Nacional Terras de La Salette

Ant nio e Jo o Neves em Filarm nica de Santa 
Comba D o encantou no seu Concerto de P scoa

Ana Gomes em Alunos dos Conservat rio de M sica
e Artes do D o brilharam no Concurso Nacional 
Terras de La Salette

joao paulo santos em SANTA COMBA D O 1. s
Jornadas de Emprego, Forma o e 
Empreendedorismo

Lara Guina em As crian as e as mentiras

Farol da Nossa Terra em Workshop de L ngua
Gestual Portuguesa no IPJ de Viseu

Tony Pinto em Tremenda maldade!

Jo o Paulo em Workshop de L ngua Gestual 
Portuguesa no IPJ de Viseu

Eduardo Lima em Tremenda maldade!

EMCF em Tremenda maldade!

Jo o T em FESTEJAR A REP BLICA: Uns de 
barriga farta e outros na mis ria

Artur Fontes em FESTEJAR A REP BLICA: Uns de 
barriga farta e outros na mis ria

Jos Figueiredo em FESTEJAR A REP BLICA: Uns 
de barriga farta e outros na mis ria

FERREIRA CATIA em TODO TERRENO d outro
paladar Festa do Bucho de Freineda

Isa Matos em Padre Jo o Lu s Zuzarte celebrou 
Missa Nova em S o Joaninho

Contactos

Publicidade

Guia de Portugal

Luso Jornal

R dio Altitude FM

R dio Boa Nova

R dio Centro FM

TV F tima

Viseu TV

Visitas: 339528 (desde 6 Janeiro 2008)

Coment rios Recentes

P ginas

Parceiros

Estat sticas

Artigos mais populares Subscrever Actualiza es Contactos
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TVI transmitiu missa em directo de S o Jo o
de Areias

Carregal do Sal - Formas de Estar 

CARREGAL DO SAL - PPD/PSD apresentou 
as candidaturas s pr ximas elei es

aut rquicas

Marchas Populares de Santa Comba D o

Carregal do Sal - Formas de Estar

S bio j o jovem que se interroga. Louco 
aquele que nada escuta (Olivier de 

Dinechin, S.J.)

As crian as e as mentiras
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No próximo domingo

Município assinala recuperação 
da Torre Medieval de Gandufe

O fim das obras de recupera-
ção da Torre Medieval de Gan-
dufe é assinalado domingo, pe-
las 18h00, com o descerramen-
to de um painel no monumen-
to, pelo presidente da Câmara
de Mangualde, João Azevedo.

A iniciativa insere-se nas
comemorações do Dia Interna-

cional dos Monumentos e
Sítios. Após a cerimónia, será
promovida uma visita explica-
tiva pela Arqueohoje, empresa
responsável pelo restauro e
consolidação das estruturas e
pelo Gabinete de Gestão e Pro-
gramação do Património
Cultural do Município.
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Director: Bruno Pereira 

Primeira P gina
Noticias
Desporto
Grande Reportagem
Links Ut is
Ficha T cnica
Farm cia Servi o

Este Fim-de-Semana

A Autarquia de Mangualde promove este Domingo,um encontro de artes marciais
aberto gratuitamente a todos os interessados. O encontro de Karat , Judo e Kempo
ter lugar  entre  as 10h00 e  as 13h00,  no Largo Dr .  Couto,  e  contar com
demonstra es e participa o do p blico.
A demonstra o de Karat ficar a cargo do Shotokan, o Kempo do Jinha Kempo e o
Judo dos Gigantes.

Sabia que ...
O termo artes marciais usado para todos os sistemas de combate de origem
oriental e ocidental. Muitas destas artes de guerra do Oriente e Ocidente deram
origem a artes actuais que hoje s o praticadas em todo o mundo, como o Karat , o
Judo, o Kempo, etc. Estas modalidades t m como objectivo a defesa pessoal com
enfoque principal na forma o do car cter do ser humano. No Jap o, estas artes s o
chamadas de Bu-D ou "Um caminho educacional atrav s das lutas". 

14 Abr 2010 - 33 visitas
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Uma solicitadora, ouvida
ontem no Tribunal de
Mangualde no âmbito 
do julgamento de Allan
Guedes Sharif e de alguns
dos seus familiares, não
se recorda de ter tratado
do contrato de promessa
de compra e venda 
de uma quinta em Torre 
de Tavares. A venda 
do terreno foi usada 
como argumento para 
justificar os cerca de 40
levantamentos feitos 
ao longo de vários meses
em 2007 por grande
parte dos arguidos  

JOSÉ FONSECA

O julgamento do luso-ameri-
cano Allan Guedes Sharif, que
chegou a estar na lista das pes-
soas mais procuradas do FBI, e
de mais seis familiares, além de
um amigo do tio, por crimes de
extorsão qualificada, burla
agravada e branqueamento de
capitais está a chegar ao fim.

Ontem, o Tribunal de Man-
gualde ouviu aquelas que deve-
rão ter sido as últimas testemu-
nhas antes das alegações finais,
que ficaram marcadas para o
próximo mês de Maio.

Numa sessão pouco participa-
da em termos de público (ver cai-
xa), o colectivo de juízes questio-
nou a solicitadora que era habi-
tualmente contactada pelo tio
de Allan Guedes Sharif - tam-
bém arguido no processo - sobre
o contrato de promessa de com-
pra e venda de uma quinta em
Torre de Tavares, tendo em con-
ta que os réus, nomeadamente

os primos do principal suspeito,
afirmaram terem realizado inú-
meros levantamentos de dinhei-
ro oriundo de transferências
monetárias feitas através dos ser-
viços da Western Union ou da
Moneygram - cerca de 40 num
valor total de 80 mil euros - a
pedido do seu pai, supostamente
por se tratar do pagamento da
quinta que tinha vendido a um
empresário canadiano.

A solicitadora afirmou em
tribunal não se recordar de ter
registado o contrato no seu
gabinete, embora tenha admiti-
do que possa ter disponibiliza-
do uma minuta do contrato a
um dos funcionários do tio de
Allan Sharif. 

Quanto às reais intenções do
empresário canadiano - tal co-
mo o nosso Jornal noticiou em
edições anteriores, o indivíduo
contactou diversos proprietá-
rios de terrenos em Chãs de Ta-

vares, supostamente com vista
à compra dos mesmos para
construir um campo de golfe,
mas não chegou a concretizar
qualquer um dos negócios - a
testemunha explicou ter ouvi-
do o empresário falar na inten-
ção de investir em Portugal,
acrescentando que num jantar
este falou muito sobre as poten-
cialidades do país.

O presidente da Junta de
Chãs de Tavares, Carlos Olivei-
ra, foi outra das testemunhas
ouvidas durante a manhã de
ontem. O autarca confirmou
ter sido abordado pelo empre-
sário canadiano e um arquitec-
to, que não conhecia, com o
objectivo de indicar pessoas
que estariam dispostas a vender
terrenos naquela freguesia.

Explicou ainda que adian-
tou os nomes de alguns fami-
liares e também do tio de Allan
Sharif aos dois indivíduos,

acrescentando que o negócio
não avançou, no que diz respei-
to aos seus parentes, devido às
dimensões reduzidas das pro-
priedades que estes pretendi-
am vender.

O mesmo desfecho tiveram
as negociações entre os dois
homens e outra das testemu-
nhas ouvidas ontem no tribu-
nal. Um empresário de Ma-
tosinhos contou ter sido con-
tactado pela dupla depois de o
presidente da Junta de Chãs de
Tavares lhes ter dado o seu con-
tacto, mas nem chegou a discu-
tir valores, porque a localização
não terá agradado ao possível
investidor.

O antigo presidente da Câ-
mara de Mangualde, Soares
Marques, também foi ouvido
como testemunha abonatória

do tio de Allan Sharif e dos fil-
hos deste. O ex-autarca garan-
tiu tratar-se de uma "família
exemplar", descrevendo o patri-
arca como "cidadão empenha-
do no bem da sua comunida-
de". Lembrou ainda que conhe-
ce o arguido há 30 anos, convi-
vendo com ele no âmbito das
funções que o réu chegou a
desempenhar como presidente
da Junta de Freguesia de Chãs
de Tavares.

Burlas por telefone 
a partir de Torre de Tavares

No que diz respeito aos cri-
mes que estão em causa, as
autoridades acusam Allan
Sharif de, a partir de Torre de
Tavares, Mangualde, ter burla-
do diversas entidades financei-
ras estrangeiras, fazendo-se pas-

sar por funcionário do sector
informático.

O suspeito terá ligado através
de programas informáticos de
conversação telefónica para
empresas dos Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Dina-
marca e Holanda, onde funcio-
navam serviços financeiros da
"Western Union" e da "Money-
gram". Começava por solicitar
operações de reparação e, no fi-
nal, pedia que fossem efectua-
das "transferências de teste".
Dessa forma terá conseguido
amealhar quase 200 mil euros.

Na altura da sua detenção, te-
rão sido apreendidos mais de
uma dezena de computadores
portáteis e ainda meia centena
de telemóveis, que se presume
terem sido utilizados nas activi-
dades ilícitas.

Julgamento por burla, extorsão e branqueamento de capitais em Mangualde está a chegar ao fim

Solicitadora não se recorda
de contrato de venda de quinta

A segurança no tribunal foi reduzida e é muito menor comparada com o
aparato das primeiras sessões

Interesse do público foi diminuindo
ao longo das nove sessões já realizadas 

O julgamento do alegado
burlão luso-americano e dos
seus familiares despertou inici-
almente bastante interesse
junto dos habitantes de Man-
gualde, tendo em conta que
em causa está uma família
muito conhecida no concelho.

No entanto, apenas as pri-
meiras sessões contaram com
verdadeiras enchentes na sala
de audiências, ao ponto de

obrigarem à presença de inú-
meros agentes da Guarda Na-
cional Republicana, de forma
a garantir a segurança dos
arguidos, que chegaram a ser
insultados, nomeadamente, o
principal arguido, Allan Gue-
des Sharif, que um popular
apelidou de "vergonha de
Chãs de Tavares".

Nas últimas audiências, a
sala tem estado quase vazia e

ontem não eram precisos to-
dos os dedos de uma mão pa-
ra contar o número de pessoas
que quiseram assistir aos teste-
munhos do presidente da Jun-
ta de Chãs de Tavares e do
antigo presidente da Câmara
de Mangualde, entre outros.

A GNR diminuiu, talvez
também por essa razão, o
número de agentes destaca-
dos para o tribunal
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Julgamento de Allan Sharif

Solicitadora não
se lembra de
contrato de venda
de uma quinta

PPág. 3
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jornais do grupo

ltimas 7 edi es

Quarta-feira, 14 de Abril 2010

Mulheres s o as mais afectadas pelo desemprego 
O desemprego no concelho de Mangualde afecta, principalmente, a popula o feminina. S o
tamb m as mulheres que mais beneficiam do Rendimento Social de Inser o (RSI), na sua 
grande maioria as que t m idade igual ou inferior a 24 anos. Um "n mero consider vel",
indica o Pr -Diagn stico Social Concelhio. O documento, aprovado no Conselho Local de 
Ac o Social de Mangualde, consiste no levantamento, an lise e interpreta o das causas e 
dos problemas sociais existentes no concelho, definindo tamb m as prioridades de 
interven o.
Demografia, emprego, actividade econ mica, ac o social, habita o, educa o, seguran a
e sa de foram algumas das reas em an lise.
De acordo com os dados recolhidos, a maioria dos desempregados no concelho tem idades 
compreendidas entre os 35 e os 54 anos, sendo que possui tamb m uma reduzida 
escolariza o, o que dificulta a sua inser o no mercado de trabalho. O documento aponta 
ainda que, no cap tulo da ac o social, existe um elevado n mero de pensionistas, a maioria 
das quais por velhice, e que a maior parte dos casos sinalizados Comiss o de Protec o
de Crian as e Jovens resultam de neglig ncia.
Ao n vel da educa o, a popula o caracteriza-se por possuir um reduzido perfil de 
escolariza o e de qualifica o de m o-de-obra, existindo uma elevada taxa de reten o no 
7. ano de escolaridade.

Aumento do poder
de compra no concelho
No cap tulo dedicado s actividades econ micas, o estudo confirma o aumento do poder de 
compra no concelho, o que, refere, "se traduz num aumento da qualidade de vida da 
popula o". nos sectores secund rio e terci rio que est a maior actividade econ mica.
De acordo com o diagn stico, a maioria da popula o concentra-se no grupo et rio dos 25-
64 anos. H um envelhecimento populacional, com o aumento dos grupos et rios mais idosos
e a diminui o acentuada dos jovens.

Pr xima fase
planear estrat gia

Este pr -diagn stico um documento que, para a autarquia, se constitui como referencial 
para a actualiza o do Diagn stico Social Concelhio, sendo que a pr xima fase ser a do 
Planeamento Estrat gico da Rede Social de Mangualde.
De acordo com o presidente da autarquia, Jo o Azevedo, este documento "assume uma 
enorme import ncia na medida em que faz uma caracteriza o do concelho, indicando os 
problemas e as necessidades da popula o mangualdense, mas tamb m os recursos e 
potencialidades existentes ao n vel concelhio para lhes fazer face". 
Este documento "apenas o come o de um trabalho fundamental para qualquer concelho, 
pois s com este estudo em m os que poss vel definir e concretizar uma pol tica de 
gest o enquadrada verdadeiramente com a realidade". 
Segundo o autarca, com a conclus o deste estudo "ser-
-nos- poss vel depois redefinir e redireccionar a estrat gia de gest o para que possamos ter
um concelho melhor e para todos". 
A defini o da estrat gia vai ser feita com o Conselho Local de Ac o Social de Mangualde 
ao qual aderiram j a Equipa de Apoio s Escolas de Mangualde, as Junta de Freguesias de 
Abrunhosa-a-Velha e S o Jo o da Fresta, o N cleo Local de Inser o de Mangualde e a 
Associa o para a Ajuda Solid ria de Viseu (Banco Alimentar Contra a Fome de Viseu), cuja 
ades

SR

voltar p gina anterior

aveiro
site em destaque

Página 55



Diário de Viseu.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 2ID: 29708829 14-04-2010
director Adriano Call Lucas

Rua Alexandre Herculano 198 1. E 3510 VISEU 3510-033 VISEU
diarioviseu@diarioviseu.pt

Página 56



A57

«Livros aos Filmes» , Mangualde

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13-04-2010

Meio: MetroNews.pt

URL: http://www.metronews.com.pt/2010/04/12/%C2%ABlivros-aos-filmes%C2%BB-
mangualde/

«Livros aos Filmes» , Mangualde

O Ciclo de Cinema  Livros aos Filmes , uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de

Mangualde, a Biblioteca Municipal e o Cine Clube de Viseu, decorrerá de 16 de Abril a 14 de Maio, às

sextas-feiras, com sessões às 10h30 (escolas) e às 21h00 (público em geral), na Biblioteca Municipal

de Mangualde. A entrada é livre.

No dia 16 Abril arranca com uma sessão pelas 10h30 (Escolas e público em geral) com «As incríveis

aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy» de Filipe Melo, e com Projecções de «Making of  As incríveis

aventuras    e «I'll see you in my dreams» de Miguel Angel Vivas e Filipe Melo. No dia 23 Abril teremos

duas sessões, pelas 10h30 para as Escolas e pelas 21h00 para o público em geral com «O sítio das

coisas selvagens» de Spike Jonze, a partir de  Where the wild things are  de Maurice Sendak, com

apresentação do livro por Maria João Fonseca, Directora da Biblioteca Municipal de Mangualde. A 30

Abril decorrerão mais duas sessões pelas 10h30 (Escolas) e 21h00 (Público em geral), com «A valsa

com Bashir» de Ari Folman, a partir de  A valsa com Bashir  de Ari Folman e David Polonsky. No dia 7

Maio terão lugar duas sessões nos mesmos moldes das anteriores, com «Ponyo à beira mar» de Hayao

Miyazakhi (Versão Portuguesa), a partir de  A Pequena Sereia  de H.C. Andersen. E no dia 14 Maio,

com sessões no mesmo horário, será exibido o «A costa dos murmúrios» de Margarida Cardoso, a

partir de  A Costa dos Murmúrios  de Lídia Jorge e a apresentação do livro será efectuada por Ana

Amaral, da Escola Sec. Felismina Alcântara.

Trata-se de um Ciclo temático para comemorar o Dia Mundial do Livro (dia 23 de Abril) através da

associação entre a literatura e o cinema, exibindo películas normalmente arredadas do circuito

comercial e explorando as obras literárias que lhe estão por base.

Programa

16 Abril10h30 Escolas e público em geral

«As incríveis aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy» de Filipe Melo

- Ed. Tinta da China (2010), prefácio de John Landis, realizador de  Um lobisomem americano em

Londres . Apresentação da novela gráfica pelo autor.

Projecções:Making of  As incríveis aventuras   e  I'll see you in my dreams de Miguel Angel Vivas e
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Filipe Melo; Portugal, 2003, 20'

23 Abril10h30 Escolas e 21h00 Público em geral

«O sítio das coisas selvagens» de Spike Jonze

Where the wild things are, EUA, 2009, 101'

A partir de  Where the wild things are  de Maurice Sendak

Apresentação do livro por Maria João Fonseca, Directora da Biblioteca Municipal de Mangualde

30 Abril10h30 Escolas e 21h00 Público em geral

«A valsa com Bashir» de Ari Folman

Vals im Bashir, Israel, 2007, 90'

A partir de  Avalsa com Bashir  de Ari Folman e David Polonsky

07 Maio

10h30 Escolas e 21h00 Público em geral

«Ponyo à beira mar» de Hayao Miyazakhi / Versão Portuguesa

Gake no ue no ponyo, Japão, 2008, 101'

A partir de  APequena Sereia  de H.C. Andersen

14 Maio

10h30 Escolas e 21h00 Público em geral

«A costa dos murmúrios» de Margarida Cardoso

Portugal, 2003, 100'

A partir de  A Costa dos Murmúrios  de Lídia Jorge

Apresentação do livro por Ana Amaral, da Escola Sec. Felismina Alcântara
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O Ciclo de Cinema "Livros
aos Filmes", uma organização
conjunta entre a Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, a Biblio-
teca Municipal e o Cine Clube
de Viseu, decorrerá de 16 de
Abril a 14 de Maio, às sextas-fei-
ras, com sessões às 10h30, para
as escolas, e às 21h00, para o
público em geral, na Biblioteca
Municipal de Mangualde. A
entrada é livre.

O ciclo inicia-se no dia 16
com uma sessão pelas 10h30
com "As incríveis aventuras de
Dog Mendonça e Pizzaboy",  de
Filipe Melo, e com projecções
do making of de "As incríveis
aventuras..."  e "I'll see you in
my dreams" de Miguel Angel
Vivas e Filipe Melo.

No dia 23 decorrerão duas
sessões com " sítio das coisas
selvagens"de Spike Jonze, a par-
tir de "Where the wild things
are" de Maurice Sendak, com
apresentação do livro por Ma-

ria João Fonseca, drectora da
Biblioteca Municipal de Man-
gualde.

A 30 Abril decorrerão mais
duas sessões  com " valsa com
Bashir"de Ari Folman, a partir
de "A valsa com Bashir" de Ari
Folman e David Polonsky. 

No dia 7 Maio é a vez de ser
exibido o filme "Ponyo à beira
mar" de Hayao Miyazakhi
(Versão Portuguesa), a partir de
"A Pequena Sereia" de H.C. An-
dersen.

Para 14 de Maio será exibido
"A costa dos murmúrios" de
Margarida Cardoso.

Trata-se de um Ciclo temáti-
co para comemorar o Dia
Mundial do Livro (dia 23 de
Abril), através da associação
entre a literatura e o cinema,
exibindo películas normal-
mente arredadas do circuito
comercial e explorando as
obras literárias que lhe estão
por base.

Mangualde

Cinema e literatura até Maio

"A Valsa com Bashir" é um dos filmes em exibição
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.Mário Nicolau
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O pedaço de tarde no Cen-
tro Tecnológico da Cerâmi-
ca e do Vidro (CTCV) valeu 
a pena. O mote foi dado pelo 
CTCV e pela Rede de Cen-
tros Tecnológicos de Portu-
gal através do projecto “Pen-
se Indústria”. Marta e Mário 
Coelho, engenheiros do 
CTCV, estimularam a cria-
tividade de vários alunos na 
Escola Secundária Felismina 
Alcântara, de Mangualde. 

A equipa de Vanessa 
Pina, Diogo Pais, Ana Sil-
va, André Costa e Antonino 

Santos abriu as hostilidades 
com o 2.º lugar no desafio 
“Isto é uma ideia”. A mala 
de primeiros socorros “mui-
to à frente” que apresenta-
ram, recebeu a assinatura da 
empresa virtual entretanto 
criada pelos alunos, a Safety 
Fire Industry. Um dos aces-
sórios da mala, o capacete 
com visor, está em desenvol-
vimento na Universidade de 
Lisboa. Depois, avançaram 
para o projecto do momento: 
o desenvolvimento de um F1 
em madeira balsa. Vanessa 
Pina e os companheiros que-
rem alcançar um bom resul-
tado na fase regional que 

decorrerá em Coimbra a 20 
deste mês. 

Os engenheiros Micael 
Couceiro e Carlos Figueiredo, 
do CTCV,  fazem a ponte na 
utilização do equipamento. 
Mas “não é só fazer o carro”, 
conta Vanessa Pina. Anto-
nino Santos, outro dos alu-
nos envolvidos no projecto, 
desenvolveu o carro, mas 
os restantes arregaçaram as 
mangas na concretização do 
portfólio e na angariação de 
patrocínios. E o resultado 
está à vista: “se  um dia for 
necessário desenvolver um 
projecto, já estamos prepara-
dos. Até temos uma empre-

sa!”. A direcção da escola e 
muitos colegas “apoiam o 
projecto do F1 desde a pri-
meira hora”. A equipa só tem 
um desejo: alcançar a final 
nacional. 

O apoio da Câmara e 
da Junta de Freguesia de 
Mangualde, e da loja Virgi-
nia Rocha, Especialidades 
Químicas, foi essencial num 
projecto com “outras impli-
cações” no percurso acadé-
mico, pelo menos, de Vanes-
sa Pina: a Medicina “passou 
à história”, a Engenharia “é 
que está a dar”. Os restantes 
acompanham-na no “saber 
mais, muito mais”...

.Um dos 
projectos  
da equipa  
foi entregue à 
Universidade 

 de Lisboa

registo

“PENSE INDÚSTRIA”

Mangualde viaja
na asa de um fórmula 1

Alunos da Secundária Felismina Alcântara querem alcançar a final nacional

DB-M.N.
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Teatro

“Vila 
Cacimba” em 
Mangualde

Num espectáculo orga-
nizado pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde, sobe 
ao palco hoje, às 21h30, no 
Complexo Paroquial da-
quela cidade a peça “Vila 
Cacimba”.

A partir da obra “Vene-
nos de Deus, Remédios do 
Diabo. As incuráveis vi-
das de Vila Cacimba”, de 
Mia Couto, o Trigo Limpo 
Teatro ACERT produziu 
esta história que tem lugar 
em Vila Cacimba, um lu-
gar enigmático, sombrio e 
permanentemente sobre-
voado pelo nevoeiro, ou 
seja, pela cacimba que dá 
nome à população.

As verdades e menti-
ras, os segredos e denún-
cias, as memórias e aluci-
nações misturam-se num 
tecido narrativo sempre 
contaminado pela poesia.
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Sexta, 09 
Mangualde

∑ O Trigo Limpo 
apresenta a peça 
“Vila Cacimba” 
de Mia Couto, 
no Auditório do 
Complexo Paroquial 
de Mangualde, às 
21h00.

Viseu

∑ O 1º Torneio 
Internacional de 
Futebol de Praia 
“Sprint Cup 2010” 
começa hoje no 
pavilhão Multiusos 
e prolonga-se até 
domingo.

Sábado, 10
Mangualde

∑ O primeiro forum  
do movimento 
associativo 
“Legislação e 
Desenvolvimento 
Local”, no Auditório 
da Biblioteca 
Municipal, a partir 
das 10h00.

Sátão

∑ Fim-de-semana 
da juventude com 
actividades radicais e 
jogos tradicionais, no 
Largo de S. Bernardo 
e na Ponte Vouga. 

agenda∑
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Na quarta-feira, 7 de Abril, o Presidente da Federa o, Henrique Torrinha, esteve em Resende e em Mangualde, onde foram assinados os protocolos de parceria para a 
realiza o da 2 Fase do Next<21 - Campeonato Nacional 1 Divis o Juniores Masculinos.

Resende recebe a 2 Fase - Grupo A - Zona 1 do Next<21 

Em Resende, de 30 de Abril a 02 de Maio, vai disputar-se a Zona 1 da 2 Fase do Next<21 - Campeonato Nacional 1 Divis o Juniores Masculinos. Na quarta-feira, 7 de Abril, 
pelas 11h00, teve lugar, na C mara Municipal de Resende, a assinatura do protocolo de parceria, com vista realiza o desta prova. 

O protocolo foi assinado pelo Presidente da C mara Municipal de Resende, Eng Ant nio Borges e pelo Presidente da Federa o, Sr. Henrique Torrinha. Presentes na 
cerim nia, estiveram tamb m o Vereador do Desporto da CM Resende, Eng Fernando Teixeira e o Presidente da Associa o de Andebol de Viseu, Prof. Joaquim Escada. 

Mangualde acolhe a 2 Fase - Grupo A - Zona 2 do Next<21 

Mangualde vai acolher, de 7 a 9 de Maio, a Zona 2 da 2 Fase - Grupo A do Next<21 - Campeonato Nacional da 1 Divis o de Juniores Masculinos. Para assinalar esta parceria 
decorreu tamb m dia 7 de Abril, pelas 16h00, no Sal o Nobre da C mara Municipal, a assinatura de contrato para a organiza o conjunta entre a C mara Municipal de 
Mangualde, atrav s do Presidente Jo o Azevedo, e a Federa o de Andebol de Portugal, atrav s do Presidente Henrique Torrinha. 

Para assinalar esta importante data para o desporto local e nacional estiveram presentes ainda o Professor Joaquim Escada, Presidente da Associa o de Andebol de Viseu, 
bem como elementos da Direc o e do Corpo T cnico, da modalidade de Andebol, do Gigantes Sport Clube de Mangualde.
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MANGUALDE 08 04 2010

MANGUALDE RECEBE CHOVEM AMORES 
NA RUA DO MATADOR DE MIA COUTO E 
JOS EDUARDO AGUALUSA

2010-04-08

Dia 9 de Abril, sexta -feira, pelas 21h00, no Audit rio do Complexo
Paroquial de Mangualde

A C mara Municipal de Mangualde leva a palco a pe a CHOVEM AMORES
na rua do matador no dia 9 de Abril, amanh , no Audit rio do Complexo
Paroquial de Mangualde, pelas 21h00. A entrada gratuita.

Esta nova cria o, da autoria de Mia Couto e Jos Eduardo Agualusa, a
segunda etapa do projecto Interiores e resultado do desafio lan ado a estes
dois escritores para criarem um texto in dito para o Trigo Limpo teatro
ACERT. Em finais de 1992, o Trigo Limpo teatro Acert adaptou alguns contos
de Mia Couto e criou com eles o espect culo roda da noite, estreado no
Nordeste do Brasil em 1993. Foi o in cio de uma rela o muito especial com
este escr i tor  e com Mo ambique. A amizade estendeu-se entre os
continentes e envolve hoje um grande n mero de pessoas. desta teia de
rela es que surge um texto a quatro m os: chovem amores na rua do
matador de Jos Eduardo Agualusa e Mia Couto.

CHOVEM AMORES NA RUA DO MATADOR (Sinopse)

Baltazar Fortuna regressa a Xigovia para matar saudades. Pretende
reencontrar os seus ex -amores: Mariana Chubichuba, Judite Malimali e
Ermelinda Feitinha. Entretanto, num sonho, elas, as tr s, dizem-lhe: N s
n o te precisamos matar, n s j te mat mos dentro de n s. H muito tempo
que n o vives nas nossas vidas

Visualiza es 70

Fonte D oTV

Link

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2446

VIDEOS RECENTEMENTE ADICIONADOS

09-04-2010
Visto 26

Programa
CUIDA-TE -
Gabinetes de 09-04-2010

Visto 36

Mangualde -
Bombeiros
organizam

VIDEOS RELACIONADOS

09-04-2010
Visto 36

Mangualde -
Bombeiros
organizam passeio 
de cicloturismo

08-04-2010
Visto 73

Mangualde -
Andebol Nacional 
joga-se em 
Mangualde

06-04-2010
Visto 40

Mangualde ? 
Recolha de sangue 
e medula ssea a 5 
de Maio

06-04-2010
Visto 70

Mangualde ? 
Autarquia realiza 
o I F rum
Movimento
Associativo sobre o
tema Legisla o e
Desenvolvimento
Local

06-04-2010
Visto 48

Mangualde ? 
Partido Socialista 
vai a votos

Video Agenda Empresas Classificados Contactos
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Andebol

Autarquia e Federação assinaram protocolo

Nacional de juniores em Mangualde
CARLA DE SOUSA

De 7 a 9 de Maio Mangualde
recebe a 2ª fase do Campeo-
nato Nacional de Juniores de
Andebol.

O contrato para a organiza-
ção conjunta foi assinado no
Salão Nobre da Câmara Muni-
cipal de Mangualde por João
Azevedo, presidente da autar-
quia, e pelo presidente da Fede-
ração de Andebol de Portugal,
Henrique Torrinha.

A prova vai decorrer em Man-
gualde, de 7 a 9 de Maio, e vai
contar com quatro equipas naci-
onais sendo uma delas o Spor-
ting. Vão ser três dias de compe-
tição, com dois jogos por dia,
num projecto "de grande envol-
vimento do andebol nacional"
como fez questão de salientar o
presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim
Escada.

Joaquim Escada lembrou
ainda que este projecto vai per-
mitir " um forte desenvolvi-
mento desportivo e nomeada-

mente do andebol no concelho
de Mangualde". "Queremos
que este torneio leve longe o
nome de Mangualde", referiu.

Também o presidente da
Federação de Andebol de Por-
tugal, Henrique Torrinha, sali-
entou que com este evento
Mangualde vai passar "a figurar
no panorama nacional do
andebol" lembrando que a
prova vai permitir reforçar o
movimento associativo e o
investimento no desporto, par-
ticularmente no andebol, ao
nível distrital e concelhio. 

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, mostrou-se satisfeito
com a vinda do torneio para o
seu concelho referindo que pre-
tende "que esta iniciativa sirva de
meta de partida para outras orga-
nizações entre o concelho de
Mangualde, a Federação Nacio-
nal de Andebol e a Associação de
Andebol de Viseu".

"Gostaria muito que Man-
gualde ficasse marcado como
um concelho ligado ao despor-

to e também ao andebol", re-
forçou.

O edil mangualdense lem-
brou que a autarquia a que pre-
side "dentro das suas dificulda-
des está a fazer todos os esfor-
ços para promover o concelho,
o desporto, a formação, ajudar
os jovens de Mangualde e tam-
bém a economia local".

"Espero que o investimento
que a Câmara Municipal de
Mangualde está a fazer tenha
retorno no tecido económico
local, na promoção do conce-
lho e que tenha retorno no "Gi-
gantes Sport Clube" que são o
clube que representa esta
modalidade em Mangualde",
finalizou João Azevedo.

Para receber este campeona-
to, o Pavilhão Municipal está já
em obras de repavimentação e
ordenamento do território.

Em jeito de conclusão, o
autarca deixou um apelo a
todos os mangualdenses para
que nos dias 7, 8 e 9 de Maio
"encham as bancadas do pavi-
lhão". As entradas são gratuitas.
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II Exposição “Trapos e Tricot”
O Banco Local de Voluntariado de Mangualde, com o apoio da 

Câmara Municipal de Mangualde, está a realizar a II Exposição “Tra-
pos e Tricot”, entre os dias 1 e 11 de Abril, na Biblioteca Municipal de 
Mangualde. Esta exposição decorre do Atelier de Trabalhos Manuais
dirigido aos munícipes com 65 ou mais anos de idade, cuja dinami-
zadora é uma voluntária inscrita no Banco Local de Voluntariado. O 
convite é lançado a todos e a entrada é livre.
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“Vila Cacimba” em palco
 A Câmara Municipal de Mangualde leva a palco a peça «Vila 
Cacimba», no dia 9 de Abril, pelas 21h00, no Auditório do Complexo 
Paroquial de Mangualde. A entrada é gratuita. Trata-se de uma dra-
maturgia e encenação de Pompéu José e uma produção de Trigo Limpo
Tearto ACERT, a partir da obra «Venenos de Deus, Remédios do Diabo.
As incuráveis vidas de Vila Cacimba», de Mia Couto. Esta narrativa 
conta com muito poucas personagens e a acção circunscreve-se a um 
espaço muito limitado. As verdades e as mentiras, os segredos e as 
denúncias, os mistérios e as revelações, as memórias e as alucinações, 
a realidade e o sonho, misturam-se num tecido narrativo sempre 
contaminado pela poesia. A história passa-se em Vila Cacimba, um 
lugar enigmático, sombrio, onírico e permanentemente sobrevoado 
pelo nevoeiro, ou seja, pela cacimba que dá nome à povoação…
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Promover e formar o associativismo
 No próximo dia 10, pelas 10 horas, no auditório da Biblioteca
Municipal, realiza-se o I Fórum Movimento Associativo, sobre o tema 
«Legislação e Desenvolvimento Local». Este encontro destina-se ao 
público em geral, e ao associativo em particular, e pretende contextu-
alizar o papel do associativismo no desenvolvimento local e regional, 
contribuindo para uma reflexão e troca de experiências. O objectivo 
prende-se ainda com o esclarecimento sobre diferentes temáticas: le-
gislação, papel autárquico, papel das associações no desenvolvimento 
regional, etc.  Victor Mendes, autor de vários livros sobre associati-
vismo; Artur Cristóvão, da UTAD – Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro; Victor Matos, responsável pelo movimento associativo 
em Santo Tirso, e Alda Pinto, Direcção da Federação das Colectivida-
des do Distrito do Porto; Alfredo Rodrigues Marques, Presidente da 
CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional; 
Beatriz Ferreira e Natália Mendes, do IPJ – Instituto Português da 
Juventude, são os prelectores. A abertura dos trabalhos está a cargo 
do presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
«O regime jurídico das associações», «O Movimento Associativo em 
Portugal», «As associações locais e as autarquias: contexto e perspec-
tivas», «O movimento associativo – qual o papel no desenvolvimento 
regional?» e o «Associativismo Juvenil» são os temas em análise, 
seguindo-se um debate e as conclusões.

MANGUALDE
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Andebol Nacional joga-se em Mangualde

Foi esta quarta -feira assinado no Sal o Nobre da C mara Municipal de Mangualde o
contrato para a organiza o conjunta da 2 fase do Campeonato Nacional de Juniores
Masculinos da 1 divis o de Andebol. O contrato foi assinado pelo presidente da
autarquia mangualdense, Jo o Azevedo, e pelo presidente da Federa o de Andebol
de Portugal, Henrique Torrinha.

A prova vai decorrer em Mangualde, de 7 a 9 de Maio, e vai contar com 4 equipas
nacionais sendo uma das quais o Sporting. V o ser tr s dias de competi o, com
dois jogos por dia, num projecto ?de grande envolvimento do andebol nacional?
como fez quest o de salientar o Presidente da Associa o de Andebol de Viseu,
Joaquim Escada.
Joaquim Escada lembrou a inda que este  projecto vai  permit i r  ?  um forte
desenvolvimento desport ivo e nomeadamente do andebol  no concelho de
Mangualde?.
?Queremos que este torneio leve longe o nome de Mangualde?, referiu.
Tamb m o Presidente da Federa o de Andebol de Portugal, Henrique Torrinha,
salientou que com este evento Mangualde vai passar ?a figurar no panorama
nacional do andebol? lembrando que a prova vai permitir refor ar o movimento
associativo e o investimento no desporto, particularmente no andebol, ao n vel
distrital e concelhio. 
O Presidente da C mara Municipal de Mangualde, Jo o Azevedo, mostrou -se
satisfeito com a vinda do torneio para o seu concelho referindo que pretende ?que
esta iniciativa sirva de meta de partida para outras organiza es entre o concelho de
Mangualde, a Federa o Nacional de Andebol e a Associa o de Andebol de Viseu?.

Página 69



Mangualde Online.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 2 de 3ID: 29638298 08-04-2010

?Gostaria muito que Mangualde ficasse marcado como um concelho ligado ao
desporto e tamb m ao andebol?, refor ou.
O Edil mangualdense lembrou que a autarquia a que preside ?dentro das suas
dificuldades est a fazer todos os esfor os para promover o concelho, o desporto, a
forma o, ajudar os jovens de Mangualde e tamb m a economia local?.
?Espero que o investimento que a C mara Municipal de Mangualde est a fazer
tenha retorno no tecido econ mico local, na promo o do concelho e que tenha
retorno no Gigantes Sport Clube que s o o clube que representa esta modalidade
em Mangualde?, finalizou Jo o Azevedo.

Vai decorrer projecto de forma o a par do torneio de Andebol
Joaquim Escada lembrou que a par do torneio vai acontecer um projecto de
forma o ?no sentido de trazer mais pessoas para o movimento associativo e
desportivo?.
O projecto de forma o dever acontecer na manh do dia 8 de Maio altura em que
n o h jogos a decorrer.

Pavilh o Municipal em obras para receber a prova
Para receber este Campeonato o Pavi lh o Municipal est j e m  o b r a s  d e
repavimenta o e ordenamento do territ rio.
?Esperemos que aquando da exist ncia deste torneio possamos ter todo o espa o
envolvente requalificado podendo ser um cart o-de-vis i ta  para quem vem a
Mangualde e para quem conhecia aquele espa o como um espa o degradado?,
referiu o edil mangualdense.
Em jeitos de conclus o, o autarca deixou um apelo a todos os Mangualdenses para
que nos dias 7, 8 e 9 de Maio ?encham as bancadas do pavilh o?
As entradas s o gratuitas.

8 Abr 2010 - 98 visitas
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Dar sangue em Mangualde

A Câmara de Mangualde, em parceria com Comissão de Pro-
tecção de Crianças e Jovens em Risco de Mangualde, realiza no dia
5 de Maio, quarta-feira, uma Recolha de Sangue e Medula Óssea,
no Largo Dr. Couto, entre as 9h00 e as 13h00. Os interessados deve-
rão efectuar a pré-inscrição nos Serviços de Acção Social do
Município de Mangualde até ao dia 30 de Abril. Para ser dador
basta ter entre 18 e 45 anos, ser saudável, ter um peso mínimo de
50 kg e nunca ter recebido uma transfusão de sangue. Esta iniciati-
va conta com o apoio do Hospital de São Teotónio de Viseu e do
Centro de Histocompatibilidade do Centro.
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Mangualde

Forum sobre movimento associativo na biblioteca
A autarquia mangualdense

realiza, no próximo dia 10,
pelas 10h00, no Auditório da
Biblioteca Municipal, o I Fó-
rum Movimento Associativo,
sobre o tema "Legislação e De-
senvolvimento Local". Um
encontro que a autarquia pre-
tende que seja anual.

Destina-se ao público em ge-

ral, e ao associativo em particu-
lar, e pretende contextualizar o
papel do associativismo no
desenvolvimento local e regio-
nal, contribuindo para uma
reflexão e troca de experiências.
O objectivo prende-se ainda
com o esclarecimento sobre
diferentes temáticas: legislação,
papel autárquico, papel das

associações no desenvolvimen-
to regional, etc. 

Este encontro terá como ora-
dores Victor Mendes, autor de
vários livros sobre associativis-
mo, dos quais: "Legislação sobre
associações", "Como constituir
uma Associação - Guia Prático
das Associações", entre outros;
Artur Cristóvão, da UTAD -

Universidade de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro; Vitor Matos,
responsável pelo movimento
associativo em Santo Tirso e
Alda Pinto, Direcção da Federa-
ção das Colectividades do Dis-
trito do Porto e Alfredo Mar-
ques, presidente da CCDRC -
Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional.

Página 75



A76

Mangualde: Algumas marcas de João Azevedo!
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Meio: Farol da Nossa Terra.com

URL: http://www.faroldanossaterra.net/mangualde-algumas-marcas-de-joao-azevedo/

6 Abril 2010

Escassos cinco meses após a tomada de posse dos novos titulares autárquicos e eis que o Presidente

da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, pode apresentar aos seus munícipes, mas também

à região, a resolução de variadíssimos problemas que se arrastavam há demasiado tempo, em

prejuízo das pessoas.

Resultaram das mudanças políticas que ocorreram na Câmara Municipal de Mangualde e no concelho?

Com certeza que sim! Não restam dúvidas de que os problemas ainda hoje subsistiriam se os eleitores

de Azurara não tivessem querido dar-se a si próprios e às suas terras uma nova oportunidade de

desenvolvimento e de esperança.

Começa a estar à vista que João Azevedo e a sua equipa trouxeram um novo dinamismo, uma grande

capacidade empreendedora e uma gestão rigorosa da coisa pública, de que Mangualde, tenho a

certeza, já se orgulha.

Não vou ser exaustivo. Vou, tão só, deter-me em algumas das situações que estavam há demasiado

tempo em amargurada indecisão, em indesejada irresolução e que têm, algumas delas, uma enorme

repercussão social e política, mesmo para além das fronteiras municipais.

Senão vejamos alguns exemplos: 1. Contratualização, em Dezembro, entre a AICEP e a PSA (Peugeot-

Citroen) de 21 milhões de Euros de investimento nas instalações fabris de Mangualde e consequente

manutenção de postos de trabalho e de viabilização de um novo modelo de veículo a produzir em

Mangualde; Visita de José Junqueiro e de Basílio Horta, em 10 de Março, à PSA onde puderam

inteirar-se da solução encontrada para ampliação/consolidação imediata do seu espaço de produção e

do estacionamento e segurança para os trabalhadores; 2. Contratualização de uma Equipa de

Intervenção Permanente com os Bombeiros Voluntários de Mangualde em parceria com a Autoridade

Nacional de Protecção Civil; Aquisição, pelo Município, do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de

Mangualde; 3. Contratualização com a ARS Centro de uma Unidade de Saúde Familiar para

Mangualde, a instalar, precisamente, nas instalações do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de
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Mangualde, espaço central da cidade e, portanto, próximo das pessoas; isenção de taxas, pela

Câmara, para a obra da Unidade de Cuidados Continuados a construir pela Misericórdia de Mangualde;

4. Candidatura aprovada para a construção de um Centro Escolar; mais dois centros escolares em

projecto; 5. Revisão do PDM, elaboração de um PU para a cidade e finalização da elaboração do

Documento de Enquadramento Estratégico; 6. Projectos de requalificação e modernização das zonas

industriais existentes e construção de outras novas áreas empresariais para dar resposta aos inúmeros

pedidos já em carteira; 7. Gestão de rigor que permitiu poupar 1.000.000 de Euros em despesas

correntes durante os dois últimos meses de 2009.

Ora cá está a importância da política ao serviço das pessoas. Ora cá está como os políticos podem

servir os seus concidadãos e a sua terra. Ora cá está como a determinação e o querer conseguem dar

a volta às situações e resolver os problemas.

João Azevedo demonstra aqui duas coisas importantes: que a relação de proximidade com os

munícipes não é incompatível com a aposta na competitividade do seu território e na qualificação da

vida dos seus concidadãos.

Página 77



Dão TV Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 2ID: 29602753 06-04-2010

MANGUALDE 06 04 2010

MANGUALDE ? PARTIDO SOCIALISTA VAI A 
VOTOS

2010-04-06

Marco Almeida assume candidatura

O Hotel Nossa Senhora do Castelo foi o palco escolhido por Marco
Almeida para apresenta o da sua candidatura a Presidente da
Concelhia de Mangualde do Partido Socialista, cujo acto eleitoral ter
lugar no pr ximo dia 11

C i e n t e  q u e  o  b o m  t r a b a l h o
desenvolvido no passado recente
acarreta enorme responsabilidade,
Marco Almeida n o volta as costas ao
desafio e prop e-se liderar o Partido
Socialista de Mangualde na nova e
actual conjuntura que a de ter nas
suas m os a governa o do Munic pio,
m a i s  c o n c r e t a m e n t e  a  C mara
Municipal, Assembleia Municipal e um
grande n mero de Freguesias.

O candidato prop e-se,  no actual
contexto, manter o PS de Mangualde
no centro do di logo entre a sociedade
e os  poderes  ins t i tu dos, locais,

regionais e nacionais e fazer do Partido Socialista um espa o de debate
permanente. Com entusiasmo, lealdade e empenho, tudo far o, ele e a sua
equipa, para ajudar Jo o Azevedo e o Executivo por si liderado a cumprir o
programa a que se prop s, vincou Marco Almeida

O Candidato concluiu a exposi o do seu manifesto eleitoral valorizando o
apoio da futura equipa que o acompanhar , ao Governo do Partido Socialista
e do seu Primeiro Ministro Jos S crates, no sentido de serem encontradas
as melhores solu es para Portugal.

Rui Costa, que devido s fun es que actualmente desempenha na DREC -
Direc o Regional de Educa o do Centro, n o se recandidata a novo
mandato, teceu rasgados elogios ao candidato Marco Almeida, referindo que
a sucess o ser pac fica, consciente e respons vel, pois encarada por
todos os militantes como uma solu o consensual e un nime.

O actual  pres idente,
conv ic to  de  que  n o
aparecer mais
nenhuma candidatura,
salientou ainda que o
M a r c o  A l m e i d a  
conhecido de todos 
muitos anos, pois tem
fe i to  o  seu percurso
prof issional e pol tico
dentro do PS, conhece
bem o Partido, conhece
a sua din mica e sabe
exactamente para o que
vem.

Rui Costa leu em seguida uma mensagem de Jo o Azevedo, ausente por
motivos profissionais, em que este manifesta total apoio e solidariedade 
candidatura de Marco Almeida, saudando a sua honestidade e elevado
sentido de responsabilidade, ciente que os interesses de Mangualde e do
Partido Socialista estar o sempre no topo das preocupa es do candidato e
na sua linha de actua o pol tica.
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Jo o Azevedo, na sua mensagem, vincou ainda a convic o de que com
Marco Almeida na condu o dos destinos do Partido, ser mantida a matriz
ideol gica que a todos une e que se traduz na liberdade, na igualdade e na
fraternidade.

Marco Almeida reconheceu que o trabalho feito nos dois ltimos mandatos,
em que o partido, em termos de milit ncia, teve um crescimento muito
grande, sendo a concelhia de Mangualde j muito forte e no futuro ser
provavelmente a maior do Distrito.

Tendo ganho as elei es legislativas e aut rquicas, significa que o PS um
partido forte e coeso, sendo essencial manter esse rumo que de vit ria,
valorizou o candidato.

Marco Almeida defendeu ainda que poss vel conciliar as fun es que
desempenha actualmente junto do Secret rio de Estado da Administra o
Local com a Presid ncia da Concelhia, pois hoje em dia o sistema
inform tico a base de tudo e Lisboa j mesmo ali ao lado e al m disso
as pessoas que prop e para o acompanharem neste projecto estar o altura
do desempenho das suas fun es e saber o orientar o partido nas suas
aus ncias.

Artur Santos

Visualiza es 23

Fonte D oTV

Link

http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2456
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MANGUALDE 03 04 2010

MANGUALDE RECEBE VILA CACIMBA DE
MIA COUTO

2010-04-03

Dia 9 de Abril, sexta -feira, pelas 21h00, no Audit rio do Complexo
Paroquial de Mangualde

A C mara Municipal de Mangualde leva a palco a pe a Vila Cacimba no
dia 9 de Abril, sexta-feira, no Audit rio do Complexo Paroquial de Mangualde,
pelas 21h00. A entrada gratuita. Trata-se de uma dramaturgia e encena o
de Pomp u Jos e uma produ o de Trigo Limpo Tearto ACERT, a partir da
obra Venenos de Deus, Rem dios do Diabo. As incur veis vidas de Vila
Cacimba , de Mia Couto.  Esta narrat iva conta com muito poucas
personagens e a ac o circunscreve-se a um espa o muito limitado. As
verdades e as mentiras, os segredos e as den ncias, os mist rios e as
revela es, as mem rias e as alucina es, a realidade e o sonho, misturam-
se num tecido narrativo sempre contaminado pela poesia. A hist ria passa-se
em Vila Cacimba, um lugar enigm tico, sombrio, on rico e permanentemente
sobrevoado pelo nevoeiro, ou seja, pela cacimba que d nome povoa o

O autor mo ambicano Mia Couto nasceu na Beira, em 1955. Este bi logo de
forma o conquistou o mundo da literatura com obras t o inesquec veis como
Vozes Anoitecidas (1987), Cada Homem uma Ra a (1990), Terra
Son mbula (1992, adaptado ao cinema em 2008) ou A Varanda do Frangipani
(1996).
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Para assegurar que 
as necessidades de 
todos sejam atendidas

João Azevedo
Presidente da 

Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

M
uito se fala das relações entre o Poder Central 
e o Poder Local. Mas o que importa realmente 
é passar das palavras aos gestos, à prática, e foi 
isso mesmo que aconteceu aqui há dias em 
Mangualde. 

Os deputados do Partido Socialista na Assembleia da Repú-
blica, eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu, vieram aqui ao 

distrito, começando por Mangualde, com o objectivo de 
estreitar laços com a população e as instituições do distrito 
de Viseu. Isto é muito importante para todos, tanto para 
os Órgãos Locais e Autárquicos como para os Órgãos Cen-
trais. As autarquias têm de estar abertas a estabelecer uma 
maior proximidade com o Poder Central. 

Só assim nos podemos fazer ouvir e lutar pelos inte-
resses dos nossos cidadãos… Sim, porque estes deputados 
vieram até cá para nos ouvir, para se inteirarem melhor da 
realidade local, para poderem depois melhor responder e 
defender as necessidades do distrito. 

E, por isso, é meu dever enaltecer aqui os deputados 
Acácio Pinto, José Rui Cruz, Paulo Barradas e Helena Rebe-
lo que vão continuar a reunir com todos os concelhos do 
distrito, sempre pelo elevado interesse público da relação 
entre os organismos e instituições locais e o Poder Central 
e a Assembleia da República. Esta relação é um pilar fun-
damental em qualquer gestão, seja ela local, regional ou 
nacional, e muitos se esquecem dela…

É dever de qualquer autarca, e eu como autarca que sou 
não podia deixar de sublinhar e defender os interesses dos 
eleitores e fazer ouvir as suas necessidades junto do Poder 
Central. Sem isso torna-se bem mais difícil conseguirmos 
as grandes obras, projectos e serviços que a nossa região 
tanto precisa. Temos de ter uma visão transversal e global.

Foi com muito orgulho, o orgulho de ser mangualdense, 
que ouvi o deputado Acácio Pinto afirmar que “Mangualde 
é uma grande centralidade regional tendo condições para 
se afirmar como uma verdadeira porta para a Europa”. 

E deixem-me partilhar uma frase que resume tudo isto: 
“Alcançar o sucesso e a sustentabilidade no processo de 
desenvolvimento exige o envolvimento de todos os gru-
pos, para assegurar que as necessidades de todos sejam 
atendidas, e em última instância para promover a igualda-
de” – United Nations, The Inequality Predicament, New 
York, 2005. 
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OPINIÃO

Mangualde: Algumas marcas João Azevedo!

Escassos cinco meses após a
tomada de posse dos novos ti-
tulares autárquicos e eis que o
Presidente da Câmara Munici-
pal de Mangualde, João Azeve-
do, pode apresentar aos seus
munícipes, mas também à
região, a resolução de variadís-
simos problemas que se arras-
tavam há demasiado tempo,
em prejuízo das pessoas.

Resultaram das mudanças
políticas que ocorreram na
Câmara Municipal de Mangu-
alde e no concelho? Com cer-
teza que sim! Não restam dúvi-
das de que os problemas ainda
hoje subsistiriam se os eleitores
de Azurara não tivessem queri-
do dar-se a si próprios e às suas
terras uma nova oportunidade
de desenvolvimento e de esper-
ança.

Começa a estar à vista que
João Azevedo e a sua equipa
trouxeram um novo dinamis-
mo, uma grande capacidade
empreendedora e uma gestão
rigorosa da coisa pública, de
que Mangualde, tenho a certe-
za, já se orgulha.

Não vou ser exaustivo. Vou,
tão só, deter-me em algumas
das situações que estavam há

demasiado tempo em amargu-
rada indecisão, em indesejada
irresolução e que têm, algumas
delas, uma enorme repercussão
social e política, mesmo para
além das fronteiras municipais.

Senão vejamos alguns exem-
plos: 

1. Contratualização, em De-
zembro, entre a AICEP e a PSA
(Peugeot-Citroen) de 21 mi-
lhões de euros de investimento
nas instalações fabris de Man-
gualde e consequente manu-
tenção de postos de trabalho e
de viabilização de um novo
modelo de veículo a produzir
em Mangualde; Visita de José
Junqueiro e de Basílio Horta,
em 10 de Março, à PSA onde

puderam inteirar-se da solução
encontrada para ampliação-
/consolidação imediata do seu
espaço de produção e do esta-
cionamento e segurança para
os trabalhadores; 

2. Contratualização de uma
Equipa de Intervenção Perma-
nente com os Bombeiros Vo-
luntários de Mangualde em
parceria com a Autoridade Na-
cional de Protecção Civil; Aqui-
sição, pelo Município, do anti-
go Quartel dos Bombeiros
Voluntários de Mangualde; 

3. Contratualização com a
ARS Centro de uma Unidade
de Saúde Familiar para Mangu-
alde, a instalar, precisamente,

nas instalações do antigo
Quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Mangualde, espaço
central da cidade e, portanto,
próximo das pessoas; isenção
de taxas, pela Câmara, para a
obra da Unidade de Cuidados
Continuados a construir pela
Misericórdia de Mangualde; 

4. Candidatura aprovada para
a construção de um Centro
Escolar; mais dois centros esco-
lares em projecto; 

5. Revisão do PDM, elabo-
ração de um PU para a cidade e
finalização da elaboração do
Documento de Enquadramen-
to Estratégico; 

6. Projectos de requalificação
e modernização das zonas
industriais existentes e con-
strução de outras novas áreas
empresariais para dar resposta
aos inúmeros pedidos já em
carteira; 

7. Gestão de rigor que permi-
tiu poupar 1.000.000 de Euros
em despesas correntes durante
os dois últimos meses de 2009.

Ora cá está a importância da
política ao serviço das pessoas.
Ora cá está como os políticos
podem servir os seus conci-
dadãos e a sua terra. Ora cá está
como a determinação e o quer-
er conseguem dar a volta às
situações e resolver os proble-
mas.

João Azevedo demonstra
aqui duas coisas importantes:
que a relação de proximidade
com os munícipes não é in-
compatível com a aposta na
competitividade do seu ter-
ritório e na qualificação da vida
dos seus concidadãos.

PS: Boa Páscoa!

ACÁCIO PINTO

DEPUTADO PS

João Azevedo e a sua

equipa trouxeram um

novo dinamismo
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