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Comunicado dos vereadores do PPD/PSD
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/26/comunicado-
dos-vereadores-do-ppd-psd.html

 

ORÇAMENTO DA CMM PARA 2010 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O QUADRIÉNIO 2010/2013

 

As grandes opções do plano para o quadriénio 2010/2013 e o orçamento para 2010 apresentados pela

gestão socialista da Câmara Municipal de Mangualde trazem à luz do dia as diferenças entre as

promessas eleitorais e a obra que vai ser executada e uma visão da organização e desenvolvimento do

Concelho de Mangualde que não podem deixar de merecer um juízo negativo dos Mangualdenses,

resumidamente pelas seguintes razões:

 

1- IRREALISMO DOS NUMEROS E OBRAS APRESENTADAS:

 

No orçamento para 2010 é proposto um orçamento para receita e despesas no valor de

?34.902.712,00.Os números apresentados são uma ilusão e não têm qualquer rigor, resultando do

empolamento despropositado das receitas de capital para as quais é apresentado um valor de

?22.363.880,00.Propõe a gestão socialista para o ano de 2010 obter receitas de vendas de terrenos e

edifícios no valor total de ?16.709.500,00.

 

Todos sabemos que nem que a Câmara Municipal de Mangualde colocasse a venda todo o seu

património obteria tal receita no ano de 2010.Para atingir tal valor teria de ser colocado à venda,

nomeadamente, o edifício dos paços do concelho e quartel da GNR, opção essa que certamente não

passa pela cabeça de qualquer Mangualdense.

 

O Presidente da Autarquia proferiu discurso no qual referiu que na sua gestão não seria vendido

património antes, teríamos de nos habituar à compra de património.

 

Negando agora o que há pouco tempo afirmou, propõe a aprovação de um orçamento que como

grande rubrica da receita propõe a venda de património.Afinal qual daquelas posições corresponde à

verdade, a Autarquia vai comprar ou vender património?

 

Perspectivando o futuro, e tendo em consideração os números do passado, estamos convictos que do

valor orçamentado terá uma taxa de execução que rondará os 50% pelo que, a maioria das obras
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previstas executar em 2010 não passarão do papel.Mesmo não sendo para executar a maioria das

obras orçamentadas, pela negativa, não poderíamos deixar de realçar que não se prevê a execução no

ano de 2010 de duas obras fundamentais para o desenvolvimento do Concelho de Mangualde, que

constituíram bandeira de campanha eleitoral do Programa Socialista, o Mercado Municipal e a Avenida

da Senhora do Castelo. Relativamente ao Mercado Municipal os valores previsto de investimento são

de ?6.500,00 em 2010 e ?10.000 nos anos de 2011, 2012 e 2013, com boa vontade poderemos dizer

que se procederá à pintura do edifício.Quanto à Avenida da Senhora do Castelo o financiamento

definido para o ano de 2010 é de ?10.000,00. Assim se vê a diferença entre a promessa e a obra.

 

2- Descapitalização das Freguesias/Visão centralista da organização do Concelho:

 

O desenvolvimento equilibrado do concelho tem de necessariamente passar pela aproximação da

decisão política, nomeadamente, as obras a executar, dos eleitores para o que é indispensável

reforçar os poderes da decisão das Juntas de Freguesia e reforçar os meios financeiros ao seu dispor

para assim responderem com mais celeridade e eficácia as necessidades dos Mangualdenses.

 

Numa visão centralista do concelho a gestão socialista retirou às freguesias do concelho ?149.278,97

das verbas que para estas foram transferidas no ano de 2009, correspondendo a um corte de 33,23 %

das transferências.

 

Por freguesia o corte na receita foi nos valores seguintes:

 

JUNTA DE FREGUESIA

 

2010

 

2009

 

DIFERENÇA

 

ABRUNHOSA-A-VELHA

 

?13.709,35

 

?20.955,41

 

-?7.246,06

 

ALCAFACHE
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?18.943,31

 

?28.524,02

 

-?9.580,71

 

CHÃS DE TAVARES

 

?21.807,22

 

?32.765,72

 

-?10.958,50

 

CUNHA ALTA

 

?8.525,52

 

?12.934,50

 

-?4.408,98

 

CUNHA BAIXA

 

?16.703,94

 

?25.339,31

 

-?8.635,37

 

ESPINHO

 

?20.298,89

 

?30.000,30

 

-?9.701,14

 

FORNOS DE MACEIRA DÃO
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?23.102,04

 

?34.431,59

 

-?11.329,50

 

FREIXIOSA

 

?9.287,16

 

?13.788,13

 

-?4.500,97

 

LOBELHE DO MATO

 

?9.259,61

 

?13.827,30

 

-?4.567,69

 

MANGUALDE

 

?59.899,28

 

?89.435,65

 

-?29.536,37

 

MESQUITELA

 

?13.543,66

 

?20.150,83

 

-?6.607,17

 

MOIMENTA DE MACEIRA DÃO
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?11.355,65

 

?17.020,33

 

-?5.664,68

 

PÓVOA DE CERVÃES

 

?8.847,46

 

?13.259,59

 

-?4.412,13

 

QUINTELA DE AZURARA

 

?10.631,06

 

?15.902,28

 

-?5.271,22

 

SANTIAGO DE CASSURRÃES

 

?23.696,68

 

?35.298,18

 

-?11.601,50

 

SÃO JOÃO DA FRESTA

 

?12.738,70

 

?9.155,24

 

-?6.416,54

 

TRAVANCA DE TAVARES
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?7.237,22

 

?10.956,70

 

-?3.719,48

 

VÁRZEA DE TAVARES

 

?10.413,25

 

?15.533,93

 

-?5.120,68

 

TOTAL

 

?300.000,00

 

?449.278,97

 

-?149.278,97

 

Se a situação das freguesias no ano de 2010 é má o futuro ainda se advinha mais negro já que está

previsto novo corte das transferências da Câmara para os anos de 2011, 2012 e 2013, para os quais o

valor orçamentado é de ?200.000,00.

 

Relativamente às despesas da Câmara Municipal com os membros dos órgãos autárquicos (Presidente,

Vereadores e Gabinetes), que no orçamento do ano de 2009 eram no valor de ?53.400,00, no ano de

2010 são de ?132.000,00, um aumento de ?78.600,00 e percentualmente de 147,19%.

 

E as despesas de representação da Câmara Municipal que no ano de 2009 eram no valor de

?18.400,00, passam em 2010 para o valor de ?29.700,00, um aumento de ?11.300,00 e

percentualmente de 47,19%.

 

Por decisão da gestão socialista serão as freguesias e as obras imprescindíveis para o desenvolvimento

do concelho que estas realizariam que pagarão o aumento das despesas com cargos políticos.

 

3- Despesas com o pessoal:

 

No passado a gestão socialista criticou a despesas excessiva com o pessoal ao serviço da Autarquia.
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Esquecido o que foi dito na oposição, as despesas com o pessoal sofrem aumento significativo no ano

de 2010.

 

No ano de 2009 a despesa orçamentada com o pessoal foi de ?5.830.770,00 e para o ano de 2010 é

de 6.236.110,00, um aumento de ?405.340,00 e percentualmente de 6,96%.

 

Sabendo-se que a percentagem do aumento salarial dos funcionários desta autarquia, se tal ocorrer,

será em percentagem muito inferior a 6,96%, facilmente concluímos que vai aumentar o número de

funcionários ao serviço desta autarquia.

 

Pelas razões acima indicadas, e por muito mais que não enunciaremos para não alongar em demasia

este comunicado, não poderíamos deixar de emitir um juízo profundamente negativo das grandes

opções do plano para o quadriénio 2010/2013 e orçamento de 2010 e, em conformidade, ter votado

contra tais documentos.

 

Os Vereadores do PPD/PSD.

 

José Sobral Abrantes,Patrícia Fernandes,Isabel Ramos
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Jornal da Beira   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 7,09 x 19,98 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 29006890 25-02-2010
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Diário de Viseu   Tiragem: 2389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 16,33 x 15,73 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 29020452 25-02-2010

Mangualde

"Chuva" na escola de Cubos
era apenas uma telha partida
O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde,
João Azevedo, reagiu
ontem com indignação 
à acusação de que 
o executivo nada faz 
em relação a infiltrações
nas salas de aulas, 
nomeadamente, 
na Escola do 1º Ciclo do
Ensino Básico de Cubos

JOSÉ FONSECA

A Comissão Concelhia de
Mangualde do PCP acusou
ontem a nova maioria PS do
executivo da câmara local de
gostar muito de se vangloriar
de grandes investimentos, mas
de falhar no essencial, explican-
do que, apesar de saber que
chove na Escola do 1º Ciclo do
Ensino Básico de Cubos, a
autarquia nada faz para resol-
ver a situação.

A resposta do presidente da
Câmara de Mangualde não
tardou. À porta do estabeleci-

mento de ensino em causa,
João Azevedo garantiu que
"não cai uma única gota de
chuva nas salas de aulas e que
o problema se resume a uma
telha partida que provocou
uma pequena infiltração na

zona das casas-de-banho".
Depois de uma ronda pelas
salas de aulas, mostrando aos
jornalistas os tectos secos - ape-
sar da chuva intensa que se
tem verificado, como fez ques-
tão de salientar - o autarca

explicou que a infiltração exis-
tente foi detectada, na semana
passada, durante uma visita à
escola, tendo sido uma auxiliar
a chamar a atenção para o pro-
blema.

"A visita faz parte de uma
ronda por todas as escolas do
concelho com o objectivo de
verificar se é preciso realizar
obras nos edifícios. No caso de
Cubos até ficou acertado com a
professora que nas férias da
Páscoa a autarquia vai substitu-
ir parte do telhado, principal-
mente porque as telhas estala-
ram", adiantou.

Quanto às críticas do PCP,
considerou tratar-se uma men-
tira, lamentando "a tentativa de
usar crianças como arma de
arremesso política".

No que diz respeito à telha
partida que estava a causar a
infiltração numa das casas-de-
banho, foi substituída na hora
por funcionários da Câmara,
"porque o tempo assim o per-
mitiu", sublinhou o autarca.

A telha rachada foi substituída durante a presença de João Azevedo
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Diário de Viseu   Tiragem: 2389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,85 x 16,63 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 29020452 25-02-2010

AA  cchhuuvvaa  nnaass  ssaallaass  ddee  aauullaass  ddaa  eessccoollaa  ddee  CCuubbooss  eerraa  aaffiinnaall  aappeennaass  uummaa  iinnffiillttrraaççããoo  nnaa  zzoonnaa  ddaass  ccaassaass--ddee--bbaannhhoo.. PPáágg..  77

Chuva em escola
abre “guerra”
em Mangualde

55
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"Chuva" na escola de Cubos era apenas uma telha partida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-02-2010

Meio: Diário de Viseu.pt

URL: http://www.diarioviseu.pt/11017.htm

 

Quinta-feira, 25 de Fevereiro 2010

 

A Comissão Concelhia de Mangualde do PCP acusou ontem a nova maioria PS do executivo da câmara

local de gostar muito de se vangloriar de grandes investimentos, mas de falhar no essencial,

explicando que, apesar de saber que chove na Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Cubos, a

autarquia nada faz para resolver a situação.

 

A resposta do presidente da Câmara de Mangualde não tardou. À porta do estabelecimento de ensino

em causa, João Azevedo garantiu que "não cai uma única gota de chuva nas salas de aulas e que o

problema se resume a uma telha partida que provocou uma pequena infiltração na zona das casas-de-

banho". Depois de uma ronda pelas salas de aulas, mostrando aos jornalistas os tectos secos - apesar

da chuva intensa que se tem verificado, como fez questão de salientar - o autarca explicou que a

infiltração existente foi detectada, na semana passada, durante uma visita à escola, tendo sido uma

auxiliar a chamar a atenção para o problema.

 

"A visita faz parte de uma ronda por todas as escolas do concelho com o objectivo de verificar se é

preciso realizar obras nos edifícios. No caso de Cubos até ficou acertado com a professora que nas

férias da Páscoa a autarquia vai substituir parte do telhado, principalmente porque as telhas

estalaram", adiantou.

 

Quanto às críticas do PCP, considerou tratar-se uma mentira, lamentando "a tentativa de usar crianças

como arma de arremesso política".

 

No que diz respeito à telha partida que estava a causar a infiltração numa das casas-de-banho, foi

substituída na hora por funcionários da Câmara, "porque o tempo assim o permitiu", sublinhou o

autarca.
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Diário As Beiras   Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 14,08 x 15,03 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 29000260 24-02-2010

A CÂMARA Municipal de
Mangualde e a Administra-
ção Regional de Saúde
(ARS) do Centro assinaram
ontem um acordo de coope-
ração para a criação de mais
uma unidade de saúde fa-
miliar no distrito de Viseu.
Trata-se da Unidade de Saú-
de Familiar “Conde D. Hen-
rique”, que vai funcionar
em breve no antigo quartel
dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde.

De acordo com a autar-
quia, a nova unidade de
saúde tem como principal
objectivo a melhoria da
prestação de cuidados de
saúde primários aos man-
gualdenses. O acordo foi as-

sinado na Câmara de Man-
gualde entre o presidente
do Conselho Directivo da
ARS do Centro, João Pedro
Pimentel, e pelo presiden-
te da Câmara de Mangual-
de, João Azevedo.

A nova USF “Conde D.
Henrique” vai prestar cui-
dados de saúde primários a
cerca de 11 mil mangual-
denses, no âmbito da saú-
de familiar, melhorando as-
sim a oferta de cuidados de
saúde no concelho. O edifí-
cio do antigo quartel dos
Bombeiros de Mangualde
foi adquirido pela autarquia
no início de Janeiro últi-
mo por cerca de 350 mil eu-
ros. É composto por três an-
dares e beneficia de uma lo-
calização privilegiada em

termos de acessibilidade
(na avenida principal da ci-
dade).

O projecto de adapta-
ção do prédio, bem como o
respectivo plano funcional
foram aprovados pela ARS
do Centro, competindo a es-
ta entidade equipar e mobi-
lar o edifício, cuja recons-
trução é da responsabili-
dade da Câmara Municipal
de Mangualde.

O acordo prevê ainda
que a ARS do Centro pague
uma renda mensal à Câma-
ra Municipal de Mangual-
de pela utilização do espa-
ço. Dessa forma a autarquia
poderá cumprir o acordo de
pagamento da antiga sede
aos bombeiros, previsto pa-
ra os próximos sete anos.

◗ José Lorena

Unidade de Saúde Familiar 
lançada em Mangualde

VISEU

DB-J. L.
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Edil não permite "que as crianças de Mangualde sejam usadas como arremesso
político"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/24/edil-n-o-
permite-que-as-crian-as-de-mangualde-sejam-usadas-como-arremesso-pol-
tico.html?menu=home

 

Na sequência de um comunicado enviado pela Comissão Concelhia de Mangualde do PCP que referia

chover na Escola do 1º CEB de Cubos, o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde convidou a

Comunicação Social a ver de perto as condições da referida escola dizendo que não vai permitir que as

"crianças de Mangualde sejam usadas como arremesso político".

 

No local todos puderam verificar que tal não acontece sendo que algumas gotas de água caiam na

casa de banho da escola devido a uma telha partida que já foi retirada e trocada por outra. João

Azevedo diz que tal não tinha ainda sido efectuado devido às fortes chuvas que têm impedido que

alguém suba ao telhado.

 

A Escola do 1ºCEB vai entrar em remodelações durante as férias lectivas da Páscoa.
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«Ladainha da Leitura» no arranque da «Semana da Leitura» do Município de
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2010

Meio: Farol da Nossa Terra.com

URL: http://www.faroldanossaterra.net/%c2%abladainha-da-leitura%c2%bb-no-arranque-da-
%c2%absemana-da-leitura%c2%bb-do-municipio-de-mangualde/print/

 

24 de Fevereiro de 2010

 

A Câmara Municipal de Mangualde, através da Biblioteca Municipal e do Grupo de trabalho das

Bibliotecas de Mangualde, promove a Semana da Leitura entre os dias 1 e 8 de Março.

 

A Semana da Leitura tem por objectivo chamar a atenção, de uma forma animada e natural, para

importância da leitura, promovendo para o efeito a cooperação entre várias instituições concelhias.

Pretende-se mobilizar a comunidade para a importância da leitura nos seus diversos tipos

(informativa, recreativa, etc.) e para a necessidade de ler nas mais diversas situações. Estes

encontros servem ainda para divulgar livros e autores.

 

Além destas actividades conjuntas, cada Escola/Agrupamento levará a cabo outras iniciativas, que

serão divulgadas num programa específico de cada organização escolar.

 

PROGRAMA

 

Dia 1, no Largo Dr. Couto - Ladainha da Leitura, 11h00

 

A partir das 10h30, os alunos das várias escolas de Mangualde percorrem a cidade a ler um texto

ritmado (em forma de lengalenga), concentrando-se depois no Largo Dr. Couto, pelas 11h00, para

uma leitura colectiva, pretendendo com isto chamar a atenção para a necessidade de ler. A

concentração contará com a presença de elementos do Executivo Autárquico.

 

De 1 a 5, na Rádio Voz de Mangualde - Leituras na Rádio

 

Antes da semana da leitura são gravados várias leituras, pelos alunos das diversas escolas e dos

vários níveis de ensino. Estas leituras passam na Rádio Mangualde durante a Semana da Leitura.

 

De 1 a 8, nas lojas do centro de Mangualde - Montras de Livros
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Na semana da leitura a Biblioteca Municipal de Mangualde propõe ao comércio local, mais

especificamente às lojas do centro de Mangualde, decorarem as suas montras com livros. Nos anos

anteriores a decoração foi feita com livros da Biblioteca Municipal alusivos aos produtos

comercializados.

 

Dia 4, na Biblioteca Municipal:

 

- Um momento no circo, pelas 10h30

 

Peça de teatro levada a cabo pelo 7º E da E.B. GEA, destinada aos alunos do pré-escolar e 1º Ciclo.

 

- Encontro com a escritora/psicóloga Angela Escada, pelas 15h30

 

Sessão sobre leitura e afectividade para alunos do 3º Ciclo e Secundário.

 

- Encontro com a escritora Maria João Lopo de Carvalho, pelas 14h30 e 15h30

 

Duas sessões dirigidas aos alunos do 2º Ciclo.

 

- Partilhar Leituras & Afectos com Angela Escada (escritora e psicóloga) e as Escolas de Mangualde,

pelas 20h30

 

Sessão sobre leitura e afectividade destinada a pais, professores e comunidade em geral, seguida de

uma intervenção dos alunos das escolas.

 

Dia 8, na Biblioteca Municipal - Encontro com o escritor José Fanha

 

Realizar-se-ão três sessões destinado aos alunos 1º Ciclo, pelas 9h30, 11h00 e 14h30, na Biblioteca

Municipal.

 

Sofia Monteiro | 910 944 474 | sofiamonteiro@essenciacompleta.pt
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Mangualde

Acordo leva à criação
da "USF Conde D. Henrique"
A Câmara Municipal de
Mangualde assinou ontem
um acordo de cooperação
com a Administração
Regional de Saúde (ARS)
do Centro com vista
à criação da Unidade
de Saúde Familiar
Conde D. Henrique 

CARLA DE SOUSA

A unidade, que vai funcionar
no espaço do antigo quartel dos
Bombeiros Voluntários de
Mangualde recentemente
adquirido pela autarquia, pre-
tende melhorar a prestação de
cuidados de saúde primários a
cerca de 11 mil mangualdenses,
no âmbito da saúde familiar.

João Azevedo, presidente da
Câmara de Mangualde, lem-
brou que com a criação da "USF
Conde D. Henrique" os mangu-
aldenses vão ter melhores cui-
dados de saúde e menos tempo
de espera, possuindo uma loca-
lização privilegiada em termos
de acessibilidade.

"As pessoas de Mangualde já

não vão ter tanta dificuldade
em deslocar-se a pé para o Cen-
tro de Saúde. Esta era umas das
queixas que muitas vezes fazi-
am", lembrou João Azevedo
acrescentando que ao mesmo
tempo a autarquia está a "dar
vida" a espaços devolutos. "A
nova localização vai criar mais
dinâmica, mais economia e vai
colocar mais pessoas a circular
no centro da cidade, sendo que
este investimento na saúde foi
dos maiores que se fez no con-

celho de Mangualde", referiu.
O edil mangualdense disse

ainda que a deslocação dos
utentes à nova unidade de
saúde tem a ver com os médi-
cos que lá vão exercer as suas
funções. "Esta é uma decisão
interna dentro da classe dos
médicos e dos dirigentes da
saúde. A Câmara Municipal
apenas se disponibilizou para
arranjar um espaço digno que
pudesse ajudar os mangualden-
ses" referiu. O projecto de adap-

tação do prédio, bem como o
respectivo plano funcional
foram aprovados pela ARS
Centro, competindo-lhe equi-
par e mobilar o edifício, cuja
construção é da responsabilida-
de da Câmara Municipal de
Mangualde.

Adquirido pela autarquia
mangualdense em Janeiro
deste ano, o Quartel dos Bom-
beiros vai assim dar lugar à
nova Unidade de Saúde Fa-
miliar tornando-se uma fonte
de receita para a Câmara Mu-
nicipal uma vez que será cobra-
da uma renda ao Ministério da
Saúde como salientou João
Azevedo.

Autarca reivindica
INEM a tempo inteiro

Depois de conseguir a USF,
João Azevedo pretende agora
que o concelho tenha a tempo
inteiro uma Unidade do INEM
com técnicos adequados para
que os mangualdenses se sin-
tam mais seguros e mais con-
fortáveis no que à assistência
médica diz respeito.

José Pedro Pimentel e João Azevedo assinaram protocolo
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Acordo leva à criação da "USF Conde D. Henrique"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-02-2010

Meio: Diário de Viseu.pt

URL: http://www.diarioviseu.pt/11014.htm

 

Quarta-feira, 24 de Fevereiro 2010

 

A unidade, que vai funcionar no espaço do antigo quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde

recentemente adquirido pela autarquia, pretende melhorar a prestação de cuidados de saúde

primários a cerca de 11 mil mangualdenses, no âmbito da saúde familiar.

 

João Azevedo, presidente da Câmara de Mangualde, lembrou que com a criação da "USF Conde D.

Henrique" os mangualdenses vão ter melhores cuidados de saúde e menos tempo de espera,

possuindo uma localização privilegiada em termos de acessibilidade.

 

"As pessoas de Mangualde já não vão ter tanta dificuldade em deslocar-se a pé para o Centro de

Saúde. Esta era umas das queixas que muitas vezes faziam", lembrou João Azevedo acrescentando

que ao mesmo tempo a autarquia está a "dar vida" a espaços devolutos. "A nova localização vai criar

mais dinâmica, mais economia e vai colocar mais pessoas a circular no centro da cidade, sendo que

este investimento na saúde foi dos maiores que se fez no concelho de Mangualde", referiu.

 

O edil mangualdense disse ainda que a deslocação dos utentes à nova unidade de saúde tem a ver

com os médicos que lá vão exercer as suas funções. "Esta é uma decisão interna dentro da classe dos

médicos e dos dirigentes da saúde. A Câmara Municipal apenas se disponibilizou para arranjar um

espaço digno que pudesse ajudar os mangualdenses" referiu. O projecto de adaptação do prédio, bem

como o respectivo plano funcional foram aprovados pela ARS Centro, competindo-lhe equipar e

mobilar o edifício, cuja construção é da responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde.

 

Adquirido pela autarquia mangualdense em Janeiro deste ano, o Quartel dos Bombeiros vai assim dar

lugar à nova Unidade de Saúde Familiar tornando-se uma fonte de receita para a Câmara Municipal

uma vez que será cobrada uma renda ao Ministério da Saúde como salientou João Azevedo.

 

Autarca reivindica

 

INEM a tempo inteiro
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Depois de conseguir a USF, João Azevedo pretende agora que o concelho tenha a tempo inteiro uma

Unidade do INEM com técnicos adequados para que os mangualdenses se sintam mais seguros e mais

confortáveis no que à assistência médica diz respeito.
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Nova Unidade de Saúde Familiar vai nascer no antigo Quartel dos Bombeiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2010
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Com vista à melhoria da prestação de cuidados de saúde primários dos mangualdenses foi hoje

celebrado , o Acordo de Cooperação entre ARS Centro, IP (Administração Regional de Saúde do

Centro) representada pelo Presidente do Conselho Directivo, João Pedro Travassos Carvalho Pimentel,

e a Câmara Municipal de Mangualde representada pelo Presidente, João Azevedo.

 

Este acordo irá implementar no concelho de Mangualde a Unidade de Saúde Familiar USF Conde D.

Henrique, que irá prestar cuidados de saúde primários a cerca de 11 mil mangualdenses, no âmbito da

saúde familiar, melhorando assim a oferta de cuidados de saúde no concelho. Esta unidade irá nascer

no antigo Quartel dos Bombeiros de Mangualde, recentemente adquirido pela autarquia

mangualdense, sito na Av. da Liberdade, composto por 3 andares e possuindo uma localização

privilegiada em termos de acessibilidade.

 

O projecto de adaptação do prédio, bem como o respectivo plano funcional foram aprovados pela ARS

Centro, IP, competindo-lhe equipar e mobilar o edifício, cuja construção é da responsabilidade da

Câmara Municipal de Mangualde.

 

Com este acordo, a Câmara Municipal de Mangualde pretende melhorar a oferta de cuidados de saúde

primários no concelho.

 

Vídeo Relacionado
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Autarquia assina acordo de cooperação com a Administração Regional de Saúde do
Centro
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A Câmara Municipal de Mangualde assinou com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro

um acordo de cooperação tendo em vista a criação da Unidade de Saúde Familiar Conde D. Henrique.

 

A unidade, que vai funcionar no espaço do antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Mangualde

recentemente adquirido pela autarquia, pretende melhorar a prestação de cuidados de saúde

primários a cerca de 11 mil mangualdenses, no âmbito da saúde familiar.

 

João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou que com a criação da USF

Conde D. Henrique os mangualdenses vão ter melhores cuidados de saúde e menos tempo de espera,

possuindo uma localização privilegiada em termos de acessibilidade. "As pessoas de Mangualde já não

vão ter tanta dificuldade em deslocar-se a pé para o Centro de Saúde. Esta era umas das queixas que

muitas vezes faziam", lembrou João Azevedo acrescentando que ao mesmo tempo a autarquia está a

"dar vida" a espaços devolutos. "A nova localização vai criar mais dinâmica, mais economia e vai

colocar mais pessoas a circular no centro da cidade, sendo que este investimento na saúde foi dos

maiores que se fez no concelho de Mangualde", referiu.

 

O edil mangualdense disse ainda que a deslocação dos utentes à nova unidade de saúde tem a ver

com os médicos que lá vão exercer as suas funções. "Esta é uma decisão interna dentro da classe dos

médicos e dos dirigentes da saúde. A Câmara Municipal apenas se disponibilizou para arranjar um

espaço digno que pudesse ajudar os mangualdenses" referiu.

 

O projecto de adaptação do prédio, bem como o respectivo plano funcional foram aprovados pela ARS

Centro, competindo-lhe equipar e mobilar o edifício, cuja construção é da responsabilidade da Câmara

Municipal de Mangualde.

 

Adquirido pela autarquia mangualdense em Janeiro deste ano, o Quartel dos Bombeiros vai assim dar

lugar à nova Unidade de Saúde Familiar tornando-se uma fonte de receita para a Câmara Municipal

uma vez que será cobrada uma renda ao Ministério da Saúde como salientou João Azevedo.
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Depois de conseguir a USF, João Azevedo pretende agora que o concelho tenha a tempo inteiro uma

Unidade do INEM com técnicos adequados para que os mangualdenses se sintam mais seguros e mais

confortáveis no que à Assistência Médica diz respeito.
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A Câmara Municipal de
Mangualde, a Comunidade In-
termunicipal da Região Dão La-
fões, o Governo e a AICEP pre-
sidida por Basílio Horta estão a
unir esforços para a ampliação
do espaço da PSA Peugeot Ci-
troen de Mangualde para que
esta possa ter condições para a
criação do novo modelo auto-
móvel.

Trata-se de um investimento
que o autarca mangualdense,
João Azevedo, considera essen-
cial para Mangualde, para a
região e para todos os que
dependem da fábrica automó-
vel e que espera ser possível tor-
nar realidade dentro de pouco
tempo. 

João Azevedo anunciou es-
tar para breve uma visita do

presidente da AICEP Basílio
Horta que virá visitar a PSA
Peugeot e Citroen bem como
outras empresas do concelho.

Relativamente à rede de
abastecimento de carros eléctri-
cos, João Azevedo lamenta que
no passado não tenham sido
feitos esforços neste âmbito
referindo que o actual executi-
vo tudo fará para que Mangual-
de seja integrado neste projec-
to.

O presidente da Comu-
nidade Intermunicipal da Regi-
ão Dão Lafões, Carlos Marta,
referiu que tudo será feito para
a resolução dos problemas da
PSA Peugeot Citroen, uma vez
que esta tem grande importân-
cia não só em Mangualde, mas
em toda a região.

O novo veículo que será pro-
duzido em Mangualde está já a
ser preparado em Espanha, sen-
do que a fábrica mangualdense
tem o prazo de um ano para
concluir as obras de ampliação.

Basílio Horta visita empresa

Processo de ampliação
da Citroen está para breve

PSA vai produzir novo modelo da Citroen e da Peugeot

Página 23



A24

Diário de Viseu   Tiragem: 2389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 16,41 x 15,66 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 28982701 23-02-2010

Mangualde

Unidade de Saúde Familiar
instalada em antigo quartel
O edifício do antigo
quartel dos Bombeiros
de Mangualde vai receber
uma unidade de saúde
familiar

Mangualde vai ter uma uni-
dade de saúde familiar (USF).
Este equipamento - designado
USF Conde D. Henrique - vai
ficar instalado no antigo quar-
tel dos Bombeiros Voluntários,
edifício recentemente adquiri-
do pela autarquia,

O acordo de cooperação é
hoje assinado, em Mangualde,
entre a Administração Regio-
nal de Saúde (ARSC) do Centro
e a Câmara Municipal.

A USF Conde D. Henrique
irá prestar cuidados de saúde
primários a cerca de 11 mil
mangualdenses, no âmbito da
saúde familiar, melhorando,
assim, a oferta de cuidados de
saúde no concelho

Esta unidade fica no antigo
Quartel dos Bombeiros de
Mangualde, situado na Aveni-

da da Liberdade, composto por
três andares e possuindo,
segundo o presidente da autar-
quia, João Azevedo, "uma loca-
lização privilegiada em termos
de acessibilidade".

Segundo o autarca, o projec-
to de adaptação do prédio, bem

como o respectivo plano fun-
cional foram aprovados pela
ARS Centro, competindo-lhe
equipar e mobilar o edifício, cu-
ja construção é da responsabili-
dade da Câmara Municipal de
Mangualde.

Com este acordo, João Aze-

vedo quer que seja "melhorada
a oferta de cuidados de saúde
primários no concelho".

USF ficará instalada no antigo quartel dos bombeiros
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Mangualde

Antigo quartel
acolhe unidade
de saúde familiar

PPáágg..  99
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Unidade de Saúde Familiar instalada em antigo quartel
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-02-2010
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URL: http://www.diarioviseu.pt/11006.htm

 

Terça-feira, 23 de Fevereiro 2010

 

Mangualde vai ter uma unidade de saúde familiar (USF). Este equipamento - designado USF Conde D.

Henrique - vai ficar instalado no antigo quartel dos Bombeiros Voluntários, edifício recentemente

adquirido pela autarquia,

 

O acordo de cooperação é hoje assinado, em Mangualde, entre a Administração Regional de Saúde

(ARSC) do Centro e a Câmara Municipal.

 

A USF Conde D. Henrique irá prestar cuidados de saúde primários a cerca de 11 mil mangualdenses,

no âmbito da saúde familiar, melhorando, assim, a oferta de cuidados de saúde no concelho

 

Esta unidade fica no antigo Quartel dos Bombeiros de Mangualde, situado na Avenida da Liberdade,

composto por três andares e possuindo, segundo o presidente da autarquia, João Azevedo, "uma

localização privilegiada em termos de acessibilidade".

 

Segundo o autarca, o projecto de adaptação do prédio, bem como o respectivo plano funcional foram

aprovados pela ARS Centro, competindo-lhe equipar e mobilar o edifício, cuja construção é da

responsabilidade da Câmara Municipal de Mangualde.

 

Com este acordo, João Azevedo quer que seja "melhorada a oferta de cuidados de saúde primários no

concelho".
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Com vista à melhoria da prestação de cuidados de saúde primários dos mangualdenses será celebrado

amanhã, dia 23 de Fevereiro (terça-feira), pelas 11h00, no Salão Nobre, o Acordo de Cooperação

entre ARS Centro, IP (Administração Regional de Saúde do Centro) representada pelo Presidente do

Conselho Directivo, João Pedro Travassos Carvalho Pimentel, e a Câmara Municipal de Mangualde

representada pelo Presidente, João Azevedo.

 

Este acordo irá implementar no concelho de Mangualde a Unidade de Saúde Familiar USF Conde D.

Henrique, que irá prestar cuidados de saúde primários a cerca de 11 mil mangualdenses, no âmbito da

saúde familiar, melhorando assim a oferta de cuidados de saúde no concelho. Esta unidade irá nascer

no antigo Quartel dos Bombeiros de Mangualde, recentemente adquirido pela autarquia

mangualdense, sito na Av. da Liberdade, composto por 3 andares e possuindo uma localização

privilegiada em termos de acessibilidade.

 

O projecto de adaptação do prédio, bem como o respectivo plano funcional foram aprovados pela ARS

Centro, IP, competindo-lhe equipar e mobilar o edifício, cuja construção é da responsabilidade da

Câmara Municipal de Mangualde.

 

Com este acordo, a Câmara Municipal de Mangualde pretende melhorar a oferta de cuidados de saúde

primários no concelho.

 

Vídeo Relacionado
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Mangualde - Processo de ampliação da Citroen está para breve
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VÍDEO DESTAQUE

 

19 ' 02 ' 2010

 

A Câmara Municipal de Mangualde, a Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões, o Governo e a

AICEP estão a unir esforços para a ampliação do espaço da PSA Peugeot Citroen de Mangualde para

que esta possa ter condições para a criação do novo modelo automóvel. O novo veículo que será

produzido em Mangualde está já a ser tratado e preparado em Espanha sendo que a fábrica

mangualdense tem o prazo de um ano para concluir as obras de ampliação.
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O Plano Plurianual de In-
vestimentos de Mangualde para
2010 foi aprovado por maioria
durante a reunião de Câmara. O
orçamento para 2010 assenta
num valor global de 34.902.712
euros contra os 39.960.360
euros de 2009, representando
uma variação negativa de
16,6% face ao ano anterior.

As grandes opções de investi-
mento para os anos de 2010 a
2013, com especial enfoque no

ano imediato de 2010, foram
decididas e vertidas para o referi-
do documento com base em
duas grandes preocupações.  

Segundo João Azevedo, presi-
dente da Câmara Municipal de
Mangualde, "por um lado senti-
mos que é fundamental trabalhar
numa base realista, definindo
com clareza as prioridades e
devolvendo a este documento a
clareza e realismo que o mesmo
exige". Por outro lado "é funda-

mental transmitir que a herança
recebida tem um peso muito sig-
nificativo no documento apre-
sentado e aprovado. Esta é mais
uma razão para que as opções
efectuadas e aqui espelhadas
sejam realistas e ajudem a consol-
idar a situação financeira deste
município, a braços com dificul-
dades de tesouraria que, como se
compreende, podem limitar o
desenvolvimento da estratégia do
executivo que lidero".

Entre as grande prioridades
para o executivo estão a criação
de uma Unidade de Saúde Fa-
miliar para atendimento de cer-
ca de 12 mil utentes, a revisão do
PDM para um desenvolvimen-
to sustentado do tecido urbano
do concelho, a criação de um
Gabinete de Inserção Profis-
sional que têm por objectivo
apoiar jovens e adultos desem-
pregados na definição ou desen-
volvimento do seu percurso de
inserção ou reinserção no mer-
cado de trabalho, em estreita

articulação com os Centros de
Emprego e o reforço do papel do
Serviço de Protecção Civil Mu-
nicipal, dotando-o de meios de
transporte e de resposta a situa-
ções de emergência condignos
(investimento previsto de
90.000 euros) 

No que diz respeito ao sanea-
mento básico, João Azevedo afir-
mou que "esta poderá ser a prin-
cipal obra do mandato e que
tem a ver com a nova conduta
de água entre Mangualde e o Al-
to Concelho. 

Uma intervenção que mar-
cará a qualidade de vida das
populações e que há muito era
uma necessidade evidente".
Este e outros investimentos
(conduta ETA Fagilde - Re-
servatório de Nelas, remode-
lação do reservatório de água da
Cruz da Mata e diversas inter-
venções nas restantes freguesias
do Concelho) fazem deste sec-
tor outra das apostas para o
futuro imediato.

Mangualde

Executivo aprovou orçamento 
de quase 35 milhões de euros
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Dirigente do PSD acusa o PS de ter "perdido a vergonha"

José Cesário contesta eleição
de Rui Costa para a direcção da DREC
CTF

A eleição do mangualdense
Rui Costa para a Direcção Regi-
onal de Educação do Centro
(DREC) gerou algumas críticas
por parte de José Cesário, presi-
dente da Comissão Política Dis-
trital de Viseu do PSD.

Em declarações à Radio No-
ar, o dirigente afirmou-se "estu-
pefacto" com a escolha de Rui
Costa para a direcção da DREC,
acusando o PS de ter "perdido a
vergonha". Na sua opinião, "es-
tes lugares têm de ser ocupados
por pessoas com experiência, i-
doneidade profissional" e "co-
nhecidas no sector" e não por
"pessoas desconhecidas que são
profissionais do sector há pou-

co tempo". Alega ainda que o
PS fez uma opção meramente
"partidária" que lhe parece "ina-
ceitável".

José Junqueiro, presidente da
Federação Distrital de Viseu do
PS, disse ao Diário de Viseu que
José Cesário "escolheu o mau
caminho, porque não deve ati-
rar pedras quem tem telhados
de vidro". Referia-se a uma indi-
cação feita pelo dirigente do
PSD para a DREC, cuja pessoa
foi demitida e condenada pelo
tribunal a "uma reforma com-
pulsiva".

Frisou que não se devem
"comparar actividades e pes-
soas com este estigma com u-
ma pessoa de bem e a quem
tem de ser dada a oportunidade

de desenvolver o seu trabalho".
Por sua vez o presidente ad-

junto da Federação do PS, João
Azevedo, está convicto de que
"os serviços regionais de educa-
ção ficam mais valorizados
com a presença de Rui Costa". 

"Para mim é um orgulho
muito grande ter um mangual-
dense na direcção da DREC", fri-
sou o também presidente da
Câmara de Mangualde que la-
mentou o facto de José Cesário
ter feito afirmações "de carácter
pessoal, não colocando a possi-
bilidade de Rui Costa ser um
homem competente e experi-
ente" só por ser jovem.

Por isso, não aceita esta visão
"retrógrada e preconceituosa".
"É um homem com experiênci-

a e a juventude não é um defei-
to, é uma virtude", concluiu.

Rui Costa confirmou ao Diá-
rio de Viseu que já está a exer-
cer funções desde o passado dia
9 como director adjunto da
DREC, e considerou "lamentá-
veis" as críticas feitas pelo líder
social-democrata. 

"A experiência adquire-se
com a prática e sentimos sem-
pre a responsabilidade e o peso
destes cargos, mas estou total-
mente disponível para abraçar
este projecto e adquirir a tal ex-
periência de que alguns falam",
assegurou.

O Diário de Viseu tentou ob-
ter declarações junto de José
Cesário, mas o deputado esteve
incontactável.
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Ampliação da fábrica da PSA em Mangualde está para breve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21-02-2010

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://dn.sapo.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=1500141

 

por AMADEU ARAÚJO

 

Autarquia, Governo e AICEP estão a unir esforços para a ampliação da fábrica em Magualde da

Peugeot Citroen (PSA), de forma a receber o novo modelo. O veículo está já a ser preparado em

Espanha e a fábrica portuguesa, onde será produzido, tem um ano para concluir as obras.

 

O presidente da Câmara de Mangualde considera a obra "essencial para a manutenção da fábrica e

dos seus empregos" e nega "qualquer ultimato" da PSA, com quem assegura ter as "melhores

relações". João Azevedo adiantou que "este é um problema que no passado não foi resolvido de forma

eficaz", mas, diz, "estamos agora numa fase final para que se consiga resolver em breve". O autarca

revelou, ainda, que "a breve trecho" a fábrica será visitada pelo presidente da AICEP.

 

A ampliação da unidade em 80 mil metros quadrados permitirá ao construtor francês aumentar a

produção na ordem dos 20%. A previsão é produzir ali 40 mil veículos este ano, sete mil dos quais nos

novos modelos da Citroen Berlingo e da Peugeot Partner.

 

Segundo a administração, o trabalho em Mangualde "abrange a pintura e a montagem, sendo a

ferragem feita em Vigo até meados de 2011". A partir dessa altura, com os investimentos na unidade

portuguesa concluídos, o veículo completa na fábrica de Mangualde o processo de fabricação.
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Então e nós
os portugueses
do Interior?

João

Azevedo
Presidente da 

Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

M
ilhões de endividamento foram permitidos à 
Região Autónoma da Madeira pelos partidos da 
oposição. Numa altura em que se fala tanto na 
dívida do Estado, no défice, no mau estado das 
finanças do nosso país, o PSD, o CDS, o BE e o 

PCP aprovaram, sem dó nem piedade, aquilo que o ministro 
das Finanças chama de “um entrave à governação”.

Então e nós? Sim, nós autarcas de Portugal Continental, 
nós portugueses deste Interior, que só há bem pouco tem-
po começou a caminhada do desenvolvimento, será que 
não temos direito a apoios mais fortes, mais investimento? 

Lembro que até há bem pouco tempo a autarquia que 
lidero sofreu um corte de cerca de 55 mil euros mês, por 
excesso de endividamento, ora no caso da Região Autónoma 
da Madeira, o que assistimos foi a uma votação que incenti-
va ao gasto desvairado do dinheiro de todos nós. Lembro as 
palavras mais uma vez de Teixeira dos Santos, quando lem-
brou que enquanto exercia funções de secretário de Estado 
das Finanças, o então primeiro-ministro, António Guterres, 
perdoou, sim perdoou a dívida colossal da Região Autónoma 
da Madeira, região essa que neste momento deve aproxima-
damente a módica quantia de seis milhões de euros e ainda 
vê reforçada a sua política de endividamento.

Nós não queremos aumentar o nosso endividamento, 
mas queremos sim o mesmo tratamento, queremos poder 
investir mais nos nossos concelhos, para podermos dar 
uma melhor qualidade de vida aos nossos munícipes, para 
podermos ajudar as empresas, as instituições, as ONGs, os 
jovens e os idosos. Mas a oposição faz ouvidos moucos quan-
do questionada sobre este aumento de apoio às autarquias, 
lembra-se só da dívida do país, lembra-se só dos valores do 
défice. A oposição que recusa os grandes projectos públicos 
(TGV, Aeroporto, Concessões Rodoviárias) que ajudam a 
economia nacional é a mesma oposição que aprovou que a 
Região Autónoma da Madeira se pode endividar em mais 
50.000.000.00€.
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Contratos de financiamento com comunidade intermunicipal

A CÂMARA Municipal de
Mangualde assina hoje con-
tratos de financiamento com
a Comunidade Intermunici-
pal da Região Dão-Lafões

(CIMRDL) relativos à cons-
trução do centro escolar n.º 1
e à reabilitação de duas estra-
das. A CIMRDL financiará
estas obras em 70 por cento.

Segundo a autarquia, a cons-
trução do centro escolar re-
presenta um investimento de
1.183,280 e deverá arrancar
em Maio.

MANGUALDE
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Saída de Mangualde (A25) com placas a sinalizar a Serra da Estrela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/19/sa-da-de-
mangualde-a25-com-placas-a-sinalizar-a-serra-da-estrela.html?menu=noticias

 

A Autarquia de Mangualde e a concessionária da A25, ASCENDI, chegaram a um acordo, para que

fosse sinalizada na A25 a saída para a Serra da Estrela.

 

João Azevedo, Presidente da Autarquia Mangualdense, disse ao MangualdeOnline, que este era um

antigo anseio dos mangualdenses, e visa acima de tudo fazer com que os milhares de visitantes que

se deslocam de norte para a Serra da Estrela, passem no centro da Cidade, havendo assim mais

hipoteses de paragem dos turistas e assim dar alguma dinâmica ao comércio de Mangualde, tirando

partido da proximidade que Mangualde tem com a Serra da Estrela. "Além do comércio poder ganhar

com a passagem dos turistas, o turismo de Mangualde, também ganha assim outra dimensão, já que

os milhares de visitantes que se deslocam à Serra da Estrela, ao passarem pela nossa Cidade, pelo

nosso Concelho, podem também ficar interessados pelo nosso património, gastronomia, entre outros

motivos turistícos" diz o Autarca.

 

Também a Àrea de Serviço da A25, passa agora a denominar-se "Àrea de Serviço de Mangualde".
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ASSINATURA DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/19/assinatura-
de-contratos-de-financiamento.html?menu=home

 

Esta sexta-feira, dia 19 de Fevereiro, foram assinados três contratos de financiamento, após a

aprovação da candidatura efectuada junto da CIMRDL - Comunidade Intermunicipal da Região Dão-

Lafões, relativos a três importantes obras para o concelho de Mangualde: a construção do Centro

Escolar n.º 1 de Mangualde; a reabilitação da Estrada EM 615-2 da EN16 ao limite da Corvaceira; e a

reabilitação do CM 1445-Canedo/Roda. Na assinatura estiveram presentes o Presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João Azevedo, e o Presidente da CIMRDL, Carlos Marta.

 

A CIMRDL irá financiar estas obras em 70% cada. A construção do Centro Escolar n.º 1 de Mangualde

representa um investimento de 1 183 280,00 euros, cujo financiamento de 70% se traduz em 763

896,00 euros. Por sua vez, a reabilitação da Estrada EM 615-2 da EN16 ao limite da Corvaceira

representa 738 675,00 euros de investimento, financiado em 70% (517 072,50 euros). Com um custo

de 717 993,02 euros, a reabilitação do CM 1445-Canedo/Roda será também financiada em 70%, ou

seja, em 515 529,00 euros.

 

OBRAS VÃO ARRANCAR EM BREVE

 

E os trabalhos vão começar muito em breve. Em Abril estão previstas arrancar as obras de reabilitação

da Estrada EM 615-2 da EN16 ao limite da Corvaceira e do CM 1445-Canedo/Roda, sendo que em

Maio arrancarão os trabalhos relativos ao 1.º Centro Escolar do Concelho.
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MANGUALDE

Convívio de
oito décadas
proibido a
mulheres

� A Associação de S. Cosmado

“Os Ciências” realizou esta

semana o tradicional “Convívio

dos Grelos”, iniciativa que se

realiza há mais de oito décadas e

na qual, por imperativo estatu-

tário, as mulheres estão proibi-

das de participar. Realizado

anualmente na Quarta-feira de

Cinzas, o encontro deste ano

contou com a presença do

governador civil de Viseu,

Miguel Ginestal, e do presidente

da Câmara Municipal de Man-

gualde, João Azevedo.

Além da boa disposição, esta

iniciativa contou na ementa -

como não poderia deixar de ser -

com grelos cozidos, acompa-

nhados com ovos e chourição,

regados com vinho do Dão. l
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GRELOS JUNTAM

APENAS HOMENS

À VOLTA 

DA FOGUEIRA

MANGUALDE P3
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em mangualde
‘MODCOM’ esclareceu empresários da região

No auditório dos Paços do 
Concelho da Câmara Municipal de 
Mangualde, decorreu uma sessão 
de esclarecimento sobre o MOD-
COM – Sistema de Incentivos a 
Projectos de Modernização do Co-
mércio - 5.ª fase de candidaturas, 
aberta até 12 de Março. A iniciativa 
pertenceu à autarquia local. Castro 
Lopes, coordenador da Delegação 
de Viseu do IAPMEI, esclareceu em 
que condições podem ser efectua-
das as candidaturas a este progra-
ma, tirando dúvidas a cerca de três 

dezenas de empresárias presentes.
 O MODCON tem como objec-
tivo e preocupação manter activo e 
mais atraente o comércio de proxi-
midade, aumentando a competiti-
vidade do comércio tradicional face 
aos centros comerciais.
 Castro Lopes, orador da sessão, 
apresentou também as medidas 
destinadas à modernização e à re-
vitalização da actividade comercial, 
em especial, em centros de comér-
cio com predomínio do comércio 
independente de proximidade, em 

zonas urbanas ou rurais, bem como 
a promoção de acções dirigidas ao 
comércio.
 A comparticipação a fundos 
perdidos é de 45% do valor total 
investido em projectos de valor 
mínimo de 15 mil euros. 
 Nas quatro fases anteriores 
do MODCOM, foram disponi-
bilizados 114 milhões de euros e 
seleccionados cerca de quatro mil 
projectos empresariais e associati-
vos.

Textos: R. Bispo
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Pastoral social
SECRETARIADO DIOCESANO

Comissão Diocesana “Justiça e Paz”

CRISE: quE SOluçõES?

 A crise económica em que nos 
encontramos é um tema recorrente 
nos noticiários, declarações de polí-
ticos, analistas, comentadores, etc. 
 A sociedade vai tomando cons-
ciência de que a situação irá ainda 
agravar-se, a avaliar pela contínua 
subida do desemprego, aumento de 
pedidos de RSI (Rendimento Social 
de Inserção), deficit orçamental, 
pedido de apoio económico nas 
Caritas, Conferências de S. Vicente 
de Paulo, etc.
 Se a chave da resolução desta 
preocupante questão social está, em 
primeira linha, nas mãos dos polí-
ticos, economistas e empresários, 
nem por isso o vulgar cidadão está 
dispensado de sobre ela reflectir.
 Os números da Pobreza em 
Portugal são alarmantes, com dois 
milhões de pessoas (20% da popula-
ção) a viver no limiar da dignidade 
humana!
 Como é isto possível, com o 
desenvolvimento económico pro-
porcionado pela evolução científica 
e técnica dos tempos modernos? 
 É urgente encontrar uma res-
posta satisfatória para estes dois 
milhões de pessoas, mas não se 
poderá combater a pobreza em que 
se encontram, sem combater os 
mecanismos que a ela conduzem. 
Combater a pobreza sem atacar as 
suas causas não passa de paliativo.

 Entre os mecanismos de pro-
dução de pobreza e exclusão so-
cial está uma errada perspectiva 
de progresso que provocou uma 
deportação em massa das popu-
lações do interior para o litoral, 
com as consequências conhecidas: 
desertificação da Província, concen-
tração exagerada de população nos 
grandes centros urbanos do litoral, 
desaproveitamento dos recursos 
naturais do território e, acima de 
tudo, desarticulação das famílias.
 Da desertificação demográfica 
do interior do País com a deban-
dada das gerações novas para os 
grandes centros urbanos do litoral 
resultaram dois graves factores de 
pobreza: o desaproveitamento de 
grande parte dos recursos naturais 
do território, e o isolamento das 
gerações mais idosas.
 Quanto a recursos naturais, 
nenhum País poderá progredir 
desperdiçando o que a Natureza lhe 
oferece, por pouco que seja. Mas a 
realidade é que grande parte do 
território nacional está improduti-
vo, com matagal em terra arável e 
mato na floresta, que os fogos vão 
consumindo. 
 Quanto às pessoas, temos uma 
população idosa, sem meios de sub-
sistência nem o amparo dos filhos 
que criaram, deslocados que estão 
nos grandes centros urbanos para 
onde emigraram. O interior do País 
ficou transformado num gigantesco 

Lar de Terceira Idade.
 Se já eram pobres, mais pobres 
ficaram, sem a contrapartida de 
melhoria compensadora dos que 
se deslocaram. Emigrantes no seu 
próprio País, divididos entre as suas 
origens e o local onde passaram a 
viver, as novas gerações nem pres-
tam apoio aos seus idosos, quando 
necessário, nem deles recebem 

qualquer apoio, quando possível. 
 Esta política demográfica 
traduz-se em grave injustiça para 
as populações do interior (as 
que saíram e as que ficaram). Os 
custos pessoais e familiares não 
foram compensados com a melho-
ria económica que procuravam e 
a qualidade de vida nos grandes 
centros urbanos deteriorou-se com 
o aumento populacional provocado 
pelos que chegavam.

 Às causas estruturais de pobreza 
somam-se agora as causas conjun-
turais do desemprego que a actual 
crise económica mundial tem pro-
vocado, desemprego que se torna 
mais dramático quando as pessoas 
não podem dispor de nenhuma 
outra alternativa.
 Estivessem equitativamente 
disseminadas pelo Pais as empresas 

industriais que se amontoam no li-
toral, bem diferente seria o impacto 
da actual crise: os trabalhadores 
que eventualmente perdessem o 
emprego encontrariam, na família 
alargada e no seu meio ambiente, o 
enquadramento e apoio que agora 
lhes falta nos grandes centros para 
onde emigraram; por outro lado, as 
gerações de idosos que aqui ficaram 
isoladas com a saída das novas ge-
rações, delas teriam o apoio indis-

pensável à felicidade e qualidade de 
vida a que ganharam direito com a 
dedicação da sua vida aos filhos.
 Uma perspectiva excessivamen-
te materialista de desenvolvimento 
provocou o desequilíbrio demográ-
fico do País que é, sem dúvida, um 
dos factores de pobreza e exclusão 
social para 20% da população de 
Portugal (dois milhões de pessoas), 
cujo bem-estar e felicidade foram 
sacrificadas no altar dos interesses 
de quem pensou no lucro antes das 
pessoas.
 E o dramático desta situação é 
que, nas linhas programáticas dos 
responsáveis da governação, não 
vemos sinais ou intenção de a alte-
rar, bem pelo contrário. Os mega-
projectos e mega-investimentos 
no litoral, a contínua eliminação 
de serviços públicos no interior, a 
inexistência de investimentos no 
interior criadores de emprego que 
invertam o fluxo migratório, são a 
demonstração da insensibilidade 
dos governantes quanto às popu-
lações do interior, cada vez mais 
envelhecido e mais desertificado 
et, pour cause, cada vez com menos 
votos, o único argumento que, ao 
que parece, os políticos entendem. 
 Não é justo, e é perigoso, pois 
que da injustiça nada de bom pode 
nascer, muito menos a paz social! 

Comissão Diocesana
"Justiça e Paz" 

justicaepazviseu@iol.pt 

13º curso alPHa
 
 Com o encerramento do 12.º Curso Al-
pha, iniciou-se o 13.º, no passado dia 2 do 
corrente mês de Fevereiro. Vai realizar-se 
todas as terças-feiras, à noite, no Auditório 
do Centro Paroquial de S. José até 20 de Abril, 
com a participação de 60 pessoas, interessa-
das num encontro com Jesus, que, pouco a 
pouco, mudará as suas vidas para melhor. O 
ponto alto do Curso será no retiro do fim-
de-semana de 20 e 21 de Março.

2º curso Ela e ElE
 
 Está a decorrer, às sextas-feiras à noite, 
desde o dia 5 deste mês de Fevereiro até 23 de 
Abril, no Auditório do Centro Sócio-Pastoral 
de S. José, o 2.º Curso «Ela e Ele», no qual 16 
casais vão ter oportunidade de se «encontra-
rem», de dialogarem e traçarem novos rumos 
para consolidar as suas vidas em casal. 

rEctiFicaÇÃo
 Por lapso cometido pelo autor da notícia 
“DESPEDIDA DA PARÓQUIA DE CAMPIA 
AOS SEU PÁROCO”, somos agora forçados a 
voltar ao assunto para sua correcção. Assim, 
o contacto da pessoa indicada para acolher as 
inscrições da povoação de Cercosa – Amável 
Coutinho  - é 967 853 930; o representante 
do Crasto é Helder Farias e o seu contacto 
é 964 678 432; em Rebordinho foi indicado 
também José Ferreira, cujo contacto é 969 
766 885.
 As nossas desculpas pelo lapso. 

 Os projectos expositivos promovidos 
pela Diocese de Viseu, através do De-
partamento dos Bens Culturais, 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 religioso, 
pronunciando em equilíbrio as vertentes 
estética e espiritual. 
 No dia 19 de Junho de 2009 o Papa 
Bento XVI proclamou oficialmente o Ano 
Sacerdotal, por ocasião do 150.º aniversário 
do «dies natalis» de João Maria Vianney, o 
Santo Patrono dos sacerdotes. Neste âmbito, 
considerou-se esta temática como ponto de 
partida para a preparação de várias iniciati-
vas na Diocese de Viseu, entre as quais a de 
uma amostra de arte sacra.
 Na definição do sentido geral da expo-
sição procurámos colocar em evidência as 
vertentes que se nos afiguram como estru-
turantes para a compreensão da formação e 
da vivência sacerdotal. Cientes da comple-
xidade e dos multifacetados aspectos que a 
temática suscita, idealizámos uma narrativa 
expositiva inevitavelmente generalista, com-
posta por quatro núcleos, onde cada objecto 
se assume, de forma representativa, como a 
manifestação material da produção artística 
religiosa, mas também de um sentido, de 
uma mensagem e de uma simbologia especí-
ficas, em correlação com a missão e a função 

do sacerdote.
 A exposição, intitulada Os brilhos do 
invisível. A arte na realização sacerdotal, 
compõe-se de quatro núcleos – Cristo: O 
Sacerdote eterno / Sacerdócio: vocação e 
itinerários formativos / No centro da vida 
sacerdotal: a “ars celebrandi” / O Sacerdócio: 
vida e missão – evidenciam alguns dos prin-
cípios subjacentes ao exercício sacerdotal e 

desafiam o público a compreender e a inter-
pretar o sentido e a beleza desse ministério. 
 Para a construção da narrativa expo-
sitiva foram seleccionadas obras de arte 
representativas e contextualizantes desta 
temática, pertencentes ao Pólo de Viseu da 
Universidade Católica, à Câmara Municipal 

de Mangualde, às paróquias, aos seminários 
diocesanos (Seminário Menor e Seminário 
Maior) e ao Paço Episcopal da Diocese. 
 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 visi-
tantes. Através deste evento as obras de arte 
sacra seleccionadas podem ser contempladas 
por um público mais vasto e diversificado 
e ser compreendidas na sua estética, mate-
rialidade, funcionalidade e simbologia em 
articulação com o seu posicionamento no 
quadro do discurso expositivo.
 A mostra de arte sacra será realizada no 
Seminário Maior de Viseu, beneficiando da 
existência de um espaço que se encontra a ser 
preparado para a instalação de uma colec-
ção visitável permanente e para a execução 
de exposições temporárias. Esta correlação 
espacial com o Seminário Maior de Viseu 
assume especial significado por se tratar da 
instituição basilar e estruturante do percurso 
formativo dos sacerdotes.
 Com este projecto expositivo a valori-
zação cultural do património artístico da 
Diocese e a abertura à sua fruição por parte 
da comunidade em geral manifestam-se em 
conexão com o sentido e o valor eclesial dos 
objectos expostos. Através da arte perspecti-
va-se, assim, colocar em evidência a beleza e 
a dimensão do ministério sacerdotal.

bensculturais.diocesedeviseu.pt

Diocese de Viseu prepara
Exposição alusiva ao ano sacerdotal

CRISTO BOm PASTOR
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A concessionária Ascendi co-
locou placas de sinalização na
área de serviço de Mangualde da
A25 e na saída desta auto-estrada
para a Serra da Estrela (direcção
Mangualde), que tinham sido
pedidas pela autarquia.

Segundo uma nota da autar-
quia de Mangualde, foram a
"persistência" e a "capacidade

de negociação do novo executi-
vo" que "resolveram este antigo
anseio dos mangualdenses".

"Para a satisfação do novo
executivo, esta sua intervenção
junto da Ascendi foi bem suce-
dida e as placas foram agora co-
locadas. Está assim resolvido
um antigo anseio dos mangual-
denses", acrescenta.

Mangualde

Novas placas de sinalização na A25
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Reunião de Câmara desta manhã aprovou orçamento para 2010 com maioria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/17/reuni-o-de-
c-mara-desta-manh-aprovou-or-amento-para-2010-com-maioria.html

 

O Plano Plurianual de Investimentos para o Quadriénio 2010-2013, mais especificamente para o ano

de 2010, foi aprovado por maioria esta manhã em reunião de Câmara. O novo executivo traçou um

documento que traduz o dinamismo, o profissionalismo e a ambição desta equipa. O orçamento para

2010 assenta num valor global de 34.902.712,00 euros contra os 39.960.360 euros de 2009,

representando uma variação negativa de 16,6% face ao ano anterior.

 

As grandes opções de investimento para os anos de 2010 a 2013, com especial enfoque no ano

imediato de 2010, foram decididas e vertidas para o referido documento com base em duas grandes

preocupações. Segundo João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, por um lado

sentimos que é fundamental trabalhar numa base realista, definindo com clareza as prioridades e

devolvendo a este documento a clareza e realismo que o mesmo exige. Por outro lado é fundamental

transmitir que a herança recebida tem um peso muito significativo no documento apresentado e

aprovado esta manhã. Esta é mais uma razão para que as opções efectuadas e aqui espelhadas sejam

realistas e ajudem a consolidar a situação financeira deste município, a braços com dificuldades de

tesouraria que, como se compreende, podem limitar o desenvolvimento da estratégia do executivo

que lidero.

 

Do lado da despesa importa referir que este novo executivo herdou um total de 21.325.752,00 euros,

de actividades transitadas do anterior executivo, onde figuram inúmeros compromissos financeiros

que impedem que a marca deixada por este novo executivo neste documento não seja ainda mais

evidente. Segundo João Azevedo, aqui figuram obras e compromissos de execução com os quais

teremos de conviver num futuro breve e que não deixam de limitar o nosso campo de acção. As

prioridades por nós definidas impactam neste documento para o ano de 2010 não mais de 16% do

total previsto. Estamos certos que o próximo orçamento terá, definitivamente, a marca deste

executivo.

 

AS GRANDES PRIORIDADES DESTE NOVO EXECUTIVO

 

O novo executivo traça as seguintes linhas como prioritárias para melhorar a qualidade de vida de

todos os mangualdenses.
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· Criação de uma USF - Unidade de Saúde Familiar para atendimento de cerca de 12 mil utentes do

concelho de Mangualde ao nível da saúde familiar;

 

· Revisão do PDM para um desenvolvimento sustentado do tecido urbano do concelho;

 

· Criação do GIP - Gabinete de Inserção Profissional que têm por objectivo apoiar jovens e adultos

desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no

mercado de trabalho, em estreita articulação com os Centros de Emprego;

 

· Reforço do papel do Serviço de Protecção Civil Municipal, dotando-o de meios de transporte e de

resposta a situações de emergência condignos (investimento previsto de 90.000,00 ?);

 

· Apoio para a criação da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) em que, conjuntamente com os

Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Câmara dará uma resposta mais eficaz ao nível da segurança

e do socorro (investimento previsto de 35.000,00?);

 

· Construção do 1º Centro Escolar do Concelho e preparação dos procedimentos a levar a cabo para a

construção de mais um centro escolar (investimento previsto de 1.200.000,00?);

 

· Apoio ao desenvolvimento da Equipa Multidisciplinar de Acção Social para a Igualdade, fruto de

protocolo assinado com a Secretaria de Estado da Igualdade e para a qual a câmara poderia ter

herdado um programa financiado, à semelhança de outros municípios;

 

· Aposta clara na construção e reabilitação de Habitação Social, que com a resolução dos entraves

burocráticos que herdámos na candidatura ao IHRU que nos permitirá avançar para um projecto que

Mangualde merece há anos. Iniciaremos este investimento em 2010, que se estenderá nos anos

seguintes com a construção do Bairro da Sr.ª do Castelo e a requalificação da Habitação Social do

Bairro Camarário (Gandara), afirma o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. O montante

global desta iniciativa rondará os 6.800.000,00?;

 

· Quanto à Reabilitação Urbana, iniciámos já um processo de dar nova vida ao núcleo urbano da

cidade, apostando na instalação de serviços aos munícipes e cidadãos e requalificando o ambiente

urbano da cidade e das freguesias, sublinha o edil. Obras que passam pela requalificação das

principais rotundas da cidade e dos seus principais acessos, iluminação de vários pontos de interesse

histórico e religioso, requalificação dos espaços ajardinados do Concelho, repavimentação de artérias

de elevado fluxo de trânsito e pelo arranjo e definição de zonas reservadas ao trânsito de peões e

respectivos canais dedicados. Obras que serão executadas com base no princípio de empreitadas por

lotes, permitindo "fechar" frentes de obra somente no momento da completa execução das mesmas;
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· No que refere ao saneamento e distribuição de água, João Azevedo afirma que esta poderá ser a

principal obra de mandato e que tem a ver com a nova conduta de água entre Mangualde e o Alto

Concelho. Uma intervenção que marcará a qualidade de vida das populações e que há muito era uma

necessidade evidente. Este e outros investimentos (conduta ETA Fagilde - Reservatório de Nelas,

remodelação do reservatório de água da Cruz da Mata e diversas intervenções nas restantes

freguesias do Concelho) fazem deste sector outra das apostas para o futuro imediato e que constam

do DEE;

 

· A criação do Centro de Artes e Cultura, espaço dedicado à memória colectiva do Concelho será uma

realidade durante o ano de 2010. Mais uma vez levaremos a cabo uma iniciativa que só é possível

pelas relações que o Município conseguiu estabelecer com as várias forças sociais do Concelho,

permitindo que um espaço da cidade permaneça ao serviço da cidade. Tal como havíamos adiantado

no programa de candidatura iniciaremos também o processo de instalação do Museu do território. Este

conceito de Museu polinucleado levará a montra do Concelho às várias freguesias, prova da riqueza do

nosso património histórico e cultural, e deverá, nos próximos quatro anos, ser uma realidade.

Encontra-se também dotada a rubrica referente à aquisição do antigo quartel dos Bombeiros

Voluntários de Mangualde. Segundo o Presidente da Câmara, este será um espaço nobre de serviço

público, honrando a marca que esta Associação Humanitária deixa diariamente na vida dos nossos

munícipes;

 

· No que toca à promoção da actividade económica de Mangualde encontra-se vertido no orçamento e

Plano aquela que é uma prioridade para o executivo: concluir e alargar a zona industrial do Salgueiro

(1.000.000,00? para 2010) e da Lavandeira (80.000,00? para 2010). É uma das nossas prioridades

dar condições aos industriais instalados e dar resposta aos muitos que querem investir em Mangualde,

fruto das suas inegáveis vantagens competitivas. Importa vencer o tempo perdido e dignificar o nosso

mais valioso bem: a capacidade de gerar riqueza e emprego. Estamos também a dar passos no

sentido de, num futuro breve, conseguir arquitectar os contornos de uma verdadeira Área de

Localização Empresarial. Este projecto poderá passar pela união de esforços entre várias instituições

que se revêem no potencial geoestratégico que a nossa região oferece, sublinha João Azevedo. Será

também uma aposta para os próximos exercícios, estando já contemplada uma verba definida de

50.000,00? para o início deste projecto;

 

· A remodelação e ampliação da rede de iluminação pública, apostando em soluções amigas do

ambiente e auto-sustentáveis, e na instalação de equipamentos de produção de energia eléctrica junto

dos equipamentos mais dependentes (p. ex. piscinas municipais) será uma realidade. Tentaremos

também nesta matéria ganhar tempo, minimizando o impacto da falta de investimento dos executivos

anteriores na promoção de um concelho mais autónomo e de um melhor meio ambiente;

 

· No que toca à rede viária, as reabilitações dos CM594 (Abadia de Espinho - Outeiro de Espinho),

1445 (Canedo - Roda), das EM 615 (ligação a Quintela), a 615-2 (ligação a Corvaceira) e a 645 (Alto
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da Cruz - Abrunhosa Mato), do troço que liga a EN234 a Felmica e a EN1438 de Água Levada à EN234,

bem como a requalificação da Rua José Albuquerque "Faísca" e Rua Manuel Oliveira, são alguns dos

exemplos do investimento global de 7.678.350,00? que a Câmara levará a cabo no âmbito da

Construção e Conservação de Equipamentos Rodoviários.

 

E existem mais dois outros projectos que, apesar dos constrangimentos de tesouraria que a Câmara

vive, serão alvo de uma aposta por parte deste executivo:

 

· A dotação de condições mínimas de usufruto do espaço da feira, permitindo a utilização e

dinamização enquanto espaço de transacções comerciais mas também enquanto local de realização de

eventos desportivos e lúdicos;

 

· A instalação de um sistema global de gestão documental e de relacionamento on-line com o

munícipe, por forma a colocar Mangualde onde já esteve: na vanguarda da utilização das mais

modernas tecnologias. Esta aposta representa um investimento fundamental e não é por nós encarada

como um custo, esta é uma visão ultrapassada da gestão das organizações.
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Castro Lopes, coordenador
da delegação de Viseu do IAP-
MEI, esclareceu os empresários
de Mangualde sobre os benefí-
cios que podem usufruir com a
candidatura ao Modcom - Sis-
tema de Incentivos a Projectos
de Modernização do Comércio,
cuja 5.ª fase de candidatura
decorre até 12 de Março.

A convite da Câmara de
Mangualde, este responsável

do IAPMEI deu conta das con-
dições em que se podem efec-
tuar as candidaturas a este
programa e tirou dúvidas aos
cerca de 30 empresários pre-
sentes.

este programa, bem como ti-
rar dúvidas a cerca de três deze-
nas empresárias presentes.

A intervenção de Castro Lo-
pes assentou, essencialmente,
na necessidade de manter acti-

vo e mais atraente o comércio
de proximidade, apresentan-
do, para o efeito, medidas des-
tinadas à modernização e à
revitalização da actividade
comercial.

Dotação de 20 milhões
O Modcom tem uma dota-

ção nacional de 20 milhões de
euros e uma comparticipação
a fundo perdido igual a 45%

do valor total investido em
projectos de valor mínimo de
15 mil euros. 

Nas quatro fases anteriores
deste programa, o Governo dis-
ponibilizou um total de 114
milhões de euros a fundo perdi-
do para a revitalização do
comércio tradicional, tendo
sido seleccionados cerca de
quatro mil projectos empresari-
ais e associativos.

Sessão de esclarecimento

Empresários incentivados à modernização do comércio
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Quatro municípios excedem de novo limites de dívida

Ana Rita Faria

a Os municípios de Fornos de Algo-
dres, Lourinhã, Santa Comba Dão e 
Vila Nova de Poiares voltaram a au-
mentar o seu endividamento líquido, 
ultrapassando o limite previsto na Lei 
das Finanças Locais. Já a autarquia 
da Guarda e a de São Pedro do Sul 
conseguiram eliminar na totalidade o 
excesso de dívida das suas contas.

Os números foram ontem publi-
cados em Diário da República, num 
despacho da Presidência do Conse-
lho de Ministros e do Ministério das 
Finanças e da Administração Públi-
ca. Trata-se de uma reapreciação da 
decisão, relativa a 2006, de reduzir 
em dez por cento a transferência do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 
a 19 municípios por estes terem ultra-
passado o limite de endividamento 
líquido.

Após o apuramento do endivida-
mento municipal relativo a 2008, o 
Governo concluiu que o município 
de Santa Comba Dão aumentou o ex-
cesso de endividamento líquido em 
3,5 por cento, para os 4,8 milhões de 
euros, pelo que irá manter a dedução 
mensal de dez por cento do FEF. 

Já em Fornos de Algodres esta re-
dução irá manter-se suspensa, visto 
que o município solicitou o reequi-
líbrio fi nanceiro. O excesso da sua 
dívida subiu 14,3 por cento para 22 
milhões.

No caso da Lourinhã e de Vila No-
va de Poiares, apesar do aumen-
to do excesso de endividamento, 
não haverá também novas redu-
ções, visto que os processos es-
tão sob análise. Em Vila Nova de 
Poiares, o autarca Jaime Soares 

justifi ca o aumento de 60 por cen-
to no endividamento, para os 4,8 

milhões de euros, com as obras do 
edifício da câmara, do centro cultural 
e do centro municipal de protecção 
civil. Estas obras estão inscritas em 
contratos-programa com o Governo, 
“que ainda não pagou 40 por cento 
do valor global de 1,2 milhões de eu-
ros, obrigando a câmara a avançar 
com toda a verba”, revela.

O presidente da Câmara da Lou-
rinhã, José Custódio, queixa-se tam-
bém dos atrasos de fi nanciamentos 
do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) e da queda das re-
ceitas dos impostos camarários.

O município da Guarda eliminou 
todo o excesso de endividamento lí-
quido e, portanto, vai receber 330 mil 
euros da verba deduzida pelo Gover-
no (após ter recebido a outra metade 
em 2008). O mesmo acontece com 
São Pedro do Sul, onde a devolução 
ascende a 691,7 mil euros.

Os municípios de Ansião, 
Castelo de Paiva, Mangualde, 
Nazaré, Torres Novas, Trancoso, 
Vila Nova de Gaia e Vouzela 
reduziram o excesso de 
endividamento líquido 
em mais de 10 ou 20 
por cento. Na autarquia 
presidida por Luís 
Filipe Menezes (na 
foto), Vila Nova de 
Gaia, o excesso de 
endividamento de 
médio e longo prazo 
caiu mais de 20 por 
cento.

Médio e longo prazo
Gaia tirou 20 por cento
à dívida camarária
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palavrasdeles

rViseu é uma 
cidade segura”

Dalila Araújo
Secretária de Estado da Administração Interna

(Rádio Noar, 5 de Fevereiro)

rEntendo que a 
multiplicação de 
regiões conduz a 
um modelo tão 
inaceitável como o 
rejeitado em 1998”

Marcelo Rebelo de Sousa
Professor

(Diário As Beiras 6 de Fevereiro)

rTanto estou 
disponível para 
abraçar um lugar de 
simples militante 
de base, como 
outro com mais 
responsabilidades”

João Azevedo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde (PS)

(Diário de Viseu, a propósito de uma eventual candidatura à 
Federação do PS Viseu, 27 deJaneiro )

rA certificação 
terá que ser 
também um 
incentivo à melhoria 
da qualidade e à 
fixação de postos 
de trabalho nesta 
região”

Rui Pedro Barreiros
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Local

(Visita à Feira/Festa do Queijo de Penalva do Castelo, 5 de 
Fevereiro)
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 Parece que acabaram as dúvidas em relação à 
construção da auto-estrada entre Viseu e Coimbra. 
Desapareceram quando o ministro das Obras Públi-
cas, António Mendonça, anunciou que a concessão 
rodoviária Auto-Estradas do Centro iria avançar. 
Perante a ‘crise’, o Governo decidiu suspender o lan-
çamento de novas concessões rodoviárias. Escaparam 
as grandes vias do Centro porque, como adiantou o 
membro do Governo, a ligação de Viseu a Coimbra 
‘está em fase final de concurso’.
 Rejubilando, por um lado, o presidente da Câma-
ra de Viseu, Fernando Ruas, condenou a suspensão 
do lançamento da concessão rodoviária de ligação 
à Serra da Estrela (IC37) por se tratar de um “in-
vestimento estruturante para o desenvolvimento 
das localidades’. O autarca falava não apenas com 
presidente da autarquia viseense mas também como 
da Associação Nacional de Municípios. As notícias 
vindas a lume depois da intervenção de Teixeira dos 
Santos, ministro das Finanças, foram contraditórias 
(ainda hoje não estão muito claras…), temendo-se o 
pior, em relação à ligação Viseu-Coimbra, tanto mais 
que esta importante obra tem sido muito mal tratada, 
sucedendo-se os adiamentos.  Fernando Ruas, na 
qualidade de presidente da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, não quis tomar posição sobre 
as suspensões de concessões rodoviárias. ‘A associação 
respeita muito o que é a autonomia e legitimidade do 
Governo’, mas ‘lamenta tal situação’.
 De qualquer modo, ‘se o Governo diz que não há 
dinheiro, tem que assumir a responsabilidade dos 
cortes. A associação não se mete nisso. Enquanto 
autarca de um concelho prejudicado, tenho a obriga-
ção de me associar a outros que se sentem traídos e 
levantar a minha voz’, defendeu, admitindo a tomada 
de uma posição conjunta de autarcas representantes 
das populações que se sentem lesadas, na medida em 
que as expectativas sobre o IC37 eram muitas.

 O facto de estar ‘satisfeito’ com a ligação Viseu a 
Coimbra, por saber que não está incluída no pacote 
das concessões suspensas, o autarca de Viseu sublinha 
que a ligação à Serra da Estrela permitiria retirar do 
isolamento muitos concelhos.
 Entre o concelho de Nelas e o de Viseu, são pou-
co mais de vinte quilómetros, que levam a vencer 
sensivelmente uma hora, ‘tal é o estado da estrada, 
com curvas e contra-curvas. Perigosíssima’, como fez 
questão de vincar Fernando Ruas.
 Ao admitir que o estado das finanças do País pode 
não permitir a realização das obras, ‘há aspectos de 
âmbito social que vão sair mais caros’. Estamos, em 
suma, perante ‘um investimento estruturante para o 
desenvolvimento das localidades’, adiantou.
 Sabe-se que a concessão Auto-Estradas do Cen-
tro inclui a concepção, construção, financiamento, 
exploração e conservação dos lanços de auto-estrada 
Trouxemil/Faíl (IP3), Mealhada/Oliveira de Azeméis 
(IC2), Mealhada (IC12), Santa Comba Dão (IC12-IP3) 
e Canas de Senhorim/Mangualde (IC12).
 De acordo com António Mendonça, ministro das 
Obras Públicas, ‘aquilo que estava decidido ou adju-
dicado e em fase final de concurso vai para a frente’.
 O cancelamento do IC37, ligação de Viseu a Seia, 
que faria parte da concessão da Serra da Estrela, 
preocupa o autarca senense, Carlos Camelo (PS), 
disponível para liderar uma ‘frente’ capaz de defen-
der a concretização deste projecto. Tanto o autarca 
socialista como o social-democrata, presidente da 
autarquia viseense, concordam que se trata de uma 
via prioritária e ‘indispensável’.
 Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, considera o IC12 im-
portante para o concelho, recebendo com satisfação 
a notícia de que iria ser construído entre Canas de 
Senhorim (Nelas) e Mangualde, bem com a auto-
estrada entre Viseu e Coimbra.

Não será suspensa
a ligação Viseu e Coimbra
A mesmA sorte não teve o IC37
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10 a13 FeVereirO – ViSeu
Cursilho de Cristandade
 

 Está a decorrer no  Centro Pastoral Diocesano, desde ontem, 
quarta-feira, mais um Cursilho de Cristandade, o 144º de Homens. 
O mesmo terá o seu encerramento no próximo sábado, dia 13, pelas 
21 horas.  

a partir De 5 FeVereirO – nelaS
Curso de Artes Decorativas
 

 A Associação ‘Nelas Solidária’ promove, a partir de 5 de Fe-
vereiro, um Curso de Pintura e Arte Decorativas. O Curso, que 
abrange diversas técnicas, desde a Pintura Acrílica e a Óleo sobre 
Tela, Aguarela, ao Découpage em Madeira e Tecido, decorre todas 
as sextas, no Cine-Teatro de Nelas, das 19h00 às 23h00. O preço 
mensal é de 36€, do qual 1 € reverte em favor da Associação. As 
inscrições podem ser efectuadas por e-mail, nelassolidaria@sapo.
pt, ou telefone, 917 978 291. A Associação alarga, deste modo, o seu 
leque de actividades, com a promoção desta acção cultural.

8 a13 FeVereirO – ViSeu
W-EST_WHERE no Teatro Viriato
 

 Residências artísticas, formação, espectáculos e conferências 
com artistas da Europa de Leste e Oeste, num programa de coorde-
nação coreográfica entre França, Portugal, Croácia e Hungria. Este 
encontro dirige-se a todos os interessados pela temática da Dança 
sem fronteiras.

14 FeVereirO – ViSeu
Beto & Ménito - Na Fnac Viseu
 

 Beto e Ménito são duas das maiores vozes da música romântica, 
com grande reconhecimento por parte do público. Grandes êxitos 
da música portuguesa como Lusitana Paixão, Porto Côvo, E Depois 
do Adeus, Teus Olhos Castanhos, entre outros, são agora revisitados 
com uma sonoridade acústica por uma dupla que faz todo o sentido. 
Espectáculo a começar às 21h00.

15 FeVereirO – MangualDe
Retrospectiva da Música
angolana dos anos 50, 60, 70
 No auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, pelas 
21h00, a Câmara Municipal de Mangualde promove um concerto 
com o músico Mário Rui Silva, a residir em França onde, com 
grande aceitação, deu a conhecer os ritmos e sons de uma Angola 
de outros tempos. Do seu repertório constam vultos incontornáveis 
do panorama musical angolano, como Rui Mingas e Ana Maria de 
Mascarenhas.

18 a 20 FeVereirO – ViSeu
 “Vai-se andando” no Teatro Viriato
 António Feio encena e José Pedro Gomes interpreta ‘Vai-se An-
dando’, um monólogo que, sem esquecer a devida dose de sarcasmo, 
se propõe colocar os portugueses a olharem para si próprios. Esta 
comédia debruça-se sobre as manias, preconceitos, tiques, expres-
sões, conformismo e incompetência, características que distinguem 
os portugueses de outros povos.

até 27 FeVereirO – tOnDela
Exposição “Pio Silva”
 Na Galeria Novo Ciclo da ACERT, em Tondela, está patente, até 
27 de Fevereiro, a exposição “Pio Silva”. Uma obra actual e descon-
certante que utiliza materiais que denotam a consciência da carga 
simbólica inerente. Os seus últimos trabalhos, aqui apresentados, 
usam sobretudo o plástico.

De 6 FeVereirO a 2 aBril – ViSeu
‘Arte partilhada millennium bcp’
no Museu Grão Vasco
 A exposição itinerante ‘Arte partilhada millennium bcp’ está 
patente até ao dia 2 de Abril no museu Grão Vasco desta cidade. A 
entrada é gratuita e a exposição reúne uma selecção de 41 quadros 
de conceituados artistas portugueses.

Vai acontecer…
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O corta-mato distrital de Viseu vai realizar-se esta quarta-feira, dia 10, pelas 10h00, no Campo de

Jogos de Mourilhe, na freguesia da Mesquitela, no concelho de Mangualde. A prova conta com a

participação de mais de 50 escolas do distrito e cerca de dois mil alunos, com idades compreendidas

entre os 10 e os 18 anos, pertencentes à Equipa de Apoio às Escolas de Mangualde e Viseu.

 

Incentivar à prática desportiva, à inter-ajuda e ao convívio entre os jovens alunos de todo o distrito

são os principais motes desta iniciativa, que muito nos honra apoiar, afirma o presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João Azevedo.

 

Esta prova é uma organização do Desporto Escolar (Eq Apoio às Escolas de Mangualde), com o apoio

da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Mesquitela e da Associação Cultural e

Recreativa de Mourilhe.
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EXPOSIÇÃO

Promover
a igualdade
O átrio principal da Câmara
de Mangualde recebe, até ao
final do mês, a exposição
Untitle, uma mostra de pin-
tura realizada por artistas
com deficiência, que preten-
de chamar a atenção dos
responsáveis e do público
em geral, para as capacida-
des e potencialidades destas
pessoas e assim promover a
sua inclusão social.
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PS

João Azevedo deverá substituir
Junqueiro na Federação Distrital
João Azevedo, presidente
da Câmara de Manualde,
poderá vir a ser o futuro
líder da Federação Distrital
do PS, sucedendo a José
Junqueiro que está
há 18 anos à frente
deste órgão partidário

SR

A liderança na Federação
Distrital do PS está a ser "traba-
lhada" e João Azevedo, actual
presidente da Câmara de Man-
gualde, é o nome que se posi-
ciona para ficar à frente deste
órgão partidário. As eleições só
deverão acontecer em Outu-
bro, mas os socialistas estão já à
procura de quem substitua José
Junqueiro, actual secretário de
Estado da Administração Local,
e que tem assumido o cargo
nos últimos 18 anos, não
podendo voltar a candidatar-se.

João Azevedo é o nome "con-
sensual" no seio socialista e,
para muitos militantes, esta
poderá ser a "recompensa"
pelas "conquistas" que o autar-
ca conseguiu ao vencer o PSD
em Mangualde por maioria
esmagadora. 

O autarca não assumiu, para
já, a candidatura, afirmando tra-
tar-se de um assunto sobre o
qual ainda é "prematuro" falar.

"Ainda é cedo para estar a
determinar uma posição, mas o
que posso dizer é que estou dis-
ponível para abraçar um lugar
de simples militante de base,
como outro com mais respon-
sabilidades", disse João Azeve-
do.

Para o socialista, quem quer
que venha a ocupar o lugar de
José Junqueiro, terá "uma gran-
de responsabilidade". "José Jun-
queiro é uma referência políti-
co-partidária e quem lhe suce-
der terá que continuar a impri-
mir um ritmo para sermos um
partido cada vez mais forte",
sublinhou.

Os socialistas estão, para já, a
abrir caminho, mantendo reu-
niões com as concelhias, no
sentido de encontrar a mesma
orientação quanto à liderança.
"João Azevedo poderá ser um
substituto de José Junqueiro e
no qual nos revemos", adiantou
ao Diário de Viseu fonte parti-
dária.

Segundo a mesma fonte, o
actual presidente da Câmara de
Mangualde reúne as caracterís-
ticas para assumir o cargo de lí-
der da Federação Distrital. "É
novo, pertence a uma nova
geração de políticas e tem o
espírito ganhador que precisa-
mos que tenha efeito de contá-
gio e se espelhe noutras conce-
lhias do distrito", afirmou a
mesma fonte.

Há dois anos Junqueiro
teve a maior votação

Depois de 18 anos à frente da
Federação, substituir José
Junqueiro poderá não ser uma
tarefa fácil. Além de João Aze-
vedo, outro nome a considerar

poderia ser o de Miguel Gines-
tal. Mas como o socialista é
actualmente o governador civil
de Viseu, é orientação interna
do partido que não ocupe luga-
res de liderança partidária.

Antes das eleições, o PS terá
ainda que marcar os congressos
federativos, onde se vão discu-
tir as moções apresentadas pe-
los respectivos candidatos. 

O último acto eleitoral acon-
teceu em Outubro de 2008 e,
na altura, José Junqueiro, ven-
ceu com uma das maiores vota-
ções de sempre. Dos 1042
votantes no partido, 96,2 por
cento, ou seja, 1002, votaram
no agora secretário de Estado
da Administração Local.

João Azevedo (à direita) deverá suceder a José Junqueiro (à esquerda) na Federação Distrital do PS

Página 58



Diário de Viseu   Tiragem: 2389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 25,02 x 4,49 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 28774815 09-02-2010

João Azevedo deverá suceder
a Junqueiro na liderança do PS/Viseu

PPáágg..  55
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A Câmara de Mangualde 
promove até ao último dia deste 
mês uma exposição de pinturas 
de artistas com deficiência, “que 
pretende chamar a atenção dos 
responsáveis e do público em 
geral para as capacidades destas 
pessoas e assim promover a 
sua inclusão social”. A mostra, 
de entrada livre, está patente 
no átrio principal da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Para além do objectivo louvável 
desta exposição, ela tem também 
uma originalidade: os visitantes 
são desafiados a dar um nome 
às pinturas que vão apreciar. 
Daí o título da exposição 
ser Untitled (Sem título, em 
português). Com esta exposição, 
que foi inaugurada anteontem, 
a Câmara de Mangualde acolhe 
uma iniciativa da Associação 
Nacional de Arte e Criatividade 
de e para Pessoas com 
Deficiência (ANACED).

Pintura e 
inclusão social 
em Mangualde

agenda@publico.pt
lazer@publico.pt
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Mangualde apresenta mostra de Pintura de artistas com deficiência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-02-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=2034

 

Mangualde

 

06 ' 02 ' 2010

 

UNTITLE é uma mostra de Pintura de artistas com deficiência, que pretende chamar a atenção dos

responsáveis, e do público em geral, para as capacidades e potencialidades destas pessoas e assim

promover a sua inclusão social.

 

A Câmara Municipal de Mangualde abraça assim uma iniciativa da ANACED - Associação Nacional de

Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência, que organiza anualmente actividades com o

objectivo de promover os artistas com deficiência e chamar a atenção dos responsáveis e público em

geral para as capacidades e potencialidades destas pessoas e assim promover a sua inclusão social.

 

Através de um conjunto de 15 obras sem título, os visitantes da Exposição são levados a apreciar e a

comparar diferentes estilos e técnicas de pintura e desafiados a explorar e a interagir com a criação

artística, dando títulos e/ou tecendo comentários sobre as obras expostas.

 

No âmbito do Ano Europeu da Criatividade e Inovação (2009) e das Comemorações dos seus 20 Anos

de actividade, a ANACED organizou esta Exposição Itinerante de Pintura UNTITLE, tendo proposto a

diversas Entidades e Instituições, de norte a sul de Portugal, o desafio para a sua concretização.

Mangualde aceitou o desafio, procurando assim criar um espaço de visibilidade para o talento dos

artistas com deficiência junto de diferentes públicos.

 

Esta mostra, cuja entrada é livre, estará patente às segundas-feiras das 14h às 18, de terça a sexta-

feira das 9h30 às 18h00 e aos sábados das 10h às 13h e das 14h às 18h.
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ZONAS INDUSTRIAIS 
REQUALIFICADAS
EM  MANGUALDE

A Câmara Municipal 
de Mangualde aposta na 
requalificação das zonas 
industriais do Salgueiro e 
da Lavandeira, para incen-
tivar o aumento do tecido 
empresarial do concelho e 
a criação de emprego.

“Queremos fomentar 
a criação de emprego no 
concelho. Para isso en-
tendemos ser fundamen-
tal um incentivo ao teci-
do empresarial existente, 
para que haja uma maior 
produção de riqueza, con-
celhia, regional e nacio-
nal”, sublinha o presiden-
te da autarquia, João Aze-
vedo.

No Concelho vai nascer 
em breve o agrupamen-
to REDE – Empresas de 
Energia ACE, composto 
por três empresas: Bara-
ta & Marcelino, Helenos 
S.A. e E.I.P. Tratam-se de 
empresas de construção 
e manutenção de instala-
ções eléctricas da rede de 
EDP Distribuição. 

O agrupamento de em-
presas vai sediar-se na 
Zona Industrial do Sal-
gueiro e vai fazer a manu-
tenção das redes de baixa, 
média e alta tensão e assis-
tência à distribuição e ava-
rias dos postos de trans-
formação (PT) nos dis-
tritos da Guarda, Castelo 
Branco, Coimbra e três 
concelhos do Distrito de 
Viseu: Mangualde, Nelas 
e Penalva do Castelo.
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Mangualde

Directora regional 
da Educação reuniu com
presidente da autarquia

A directora regional 
de Educação do Centro,
Helena Libório, esteve
em Mangualde, com 
o objectivo de reunir 
com a Equipa de Apoio 
às Escolas local. 
A responsável aproveitou
a deslocação para 
um encontro com o 
presidente do município,
João Azevedo

A directora regional de
Educação do Centro, Helena

Libório, deslocou-se, no início
desta semana, a Mangualde,
onde se encontrou com a Equi-
pa de Apoio às Escolas de
Mangualde, com o intuito de
se inteirar do trabalho que está
a ser levado a cabo naquele
concelho. 

A recém-empossada respon-
sável esteve também nos
Paços do Concelho, onde reu-
niu com João Azevedo, presi-
dente da Câmara Municipal
de Mangualde.

Segundo a autarquia, foi ana-

lisado o contexto actual e futu-
ro do ensino no município. Para
o autarca, "é muito importante
ouvir alguém que conhece bem
o terreno e está por dentro do
sector da Educação da nossa
região, para podermos trocar
impressões sobre projectos e
ideias que estamos a trabalhar". 

"Só ouvindo o sector é que
podemos ter certeza de que
estamos a elaborar os projec-
tos certos", referiu, garantindo
que a autarquia está "no bom
caminho". 

Helena Libório reuniu com o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo
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Para a promoção da modalidade

Município de Mangualde
recebeu comitiva da FAP

O presidente da Federação
de Andebol de Portugal, Hen-
rique Torrinha, foi recebido na
Câmara Municipal de Mangu-
alde pelo seu presidente, João
Azevedo. 

O responsável máximo do
andebol esteve acompanhado
do presidente da Associação de
Andebol de Viseu, Joaquim Es-
cada e da responsável pela
selecção das camadas jovens.

O objectivo da visita foi,
segundo o edil, "debater o papel

do município no desenvolvi-
mento da modalidade no con-
celho, a sua promoção e divul-
gação junto dos mais jovens
uma vez que o andebol é uma
prática desportiva de referência
com um número apreciável de
praticantes". 

João Azevedo acrescentou
que se "trata de unir sinergias
em torno das colectividades de
forma a dar mais qualidade à
prática e ter maior número de
praticantes". 

João Azevedo (2.º a contar da esquerda) recebeu responsáveis do andebol
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VISEU Aposta nas empresas locais

Mangualde aumenta 
tecido empresarial 
Câmara vai requalificar as zonas industriais do Salgueiro e da
Lavandeira.

A
Câmara de Mangual-
de está a requalificar a
zona industrial do Sal-

gueiro e pretende, a curto pra-
zo, fazer o mesmo à da Lavan-
deira, criando assim melho-
res condições para as empre-
sas se fixarem e gerarem mais
emprego no concelho. “Que-
remos fomentar a criação de
emprego no concelho, sendo
que, para isso, entendemos
ser fundamental um incen-
tivo ao tecido empresarial exis-
tente, para que haja uma
maior produção de riqueza
concelhia, regional e nacio-
nal”, justificou o presidente da

câmara. Para João Azevedo,
desta forma “as empresas te-
rão certamente a dinâmica e
a confiança necessárias para
obterem sucesso nas suas res-
pectivas áreas”, o que terá “um
efeito ‘íman’ e um efeito posi-
tivo na instalação de novas
empresas e na criação de em-
prego”. 

João Azevedo referiu que
o concelho irá contar com
mais 40 postos de trabalho, re-
sultantes de três novas empre-
sas e da ampliação do opera-
dor logístico Gefco Portugal.
Na zona industrial do Salguei-
ro surgirá o agrupamento RE-

DE - Empresas de Energia
ACE, constituído por três em-
presas de construção e manu-
tenção de instalações eléctri-
cas da rede da EDP Distribui-
ção. Estão são consideradas
empresas consideradas “ân-
coras” deste sector de activida-
de que ficarão responsáveis
pela manutenção das redes de
baixa, média e alta tensão e as-
sistência à distribuição e ava-
rias dos postos de transforma-
ção nos distritos da Guarda,
Castelo Branco, Coimbra e
três concelhos do distrito de
Viseu (Mangualde, Nelas e Pe-
nalva do Castelo).
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A C R Mourilhe com agenda preenchida em Fevereiro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-02-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/news/mangualde/index.php/2010/02/03/a-c-r-
mourilhe-com-agenda-preenchida-em-fevereiro.html

 

A Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe vai promover e apoiar diversos eventos de grande

importância na dinamização cultural, recreativa, desportiva e associativa da povoação de Mourilhe, da

Freguesia da Mesquitela e do Município de Mangualdevar, durante o mês de Fevereiro.

 

No âmbito desportivo, no dia 10 de Fevereiro, das 09H00 às 13H00, Mourilhe irá acolher a realização

da fase distrital do Corta-Mato Escolar, que terá lugar na pista de corta-mato, criada para o efeito no

campo de futebol de Mourilhe e terrenos contíguos. É esperada a presença de cerca de 1800

alunos/atletas oriundos de todas as escolas do Distrito de Viseu e as provas compreenderão os

escalões Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis, nos géneros Masculino e Feminino. A organização

do campeonato conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da

Mesquitela, da Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe e do Exército, que para além da cedência

de tendas de apoio irá também montar a torre de slide, rappel e escalda, para todos os que queiram

experimentar estas actividades radicais.

 

Também no âmbito da promoção do desporto como uma opção de vida saudável, no dia 20 de

Fevereiro, às 15H30, a ACRMourilhe vai realizar a "CAMINHADA DE INVERNO", num percurso pedestre

de cerca de 8Km, em que para além da prática da actividade física, também se pretende dar a

conhecer locais de beleza natural e de interesse da nossa Freguesia e Município.

 

Nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro, a Associação vai fazer reviver tradições e transporta-las para os

tempos de hoje. No primeiro dia, às 10H30, o tema será "A MATANÇA DO PORCO" e tal como no

passado, será morto em cima do banco de madeira e chamuscado de seguida com palha a arder.

 

No dia 15 de Fevereiro, a partir das 21H00, os Entrudos, vestidos como antigamente, vão sair para as

ruas da povoação de Mourilhe, dando grande animação e alegria a toda a aldeia.

 

O dia 16 de Fevereiro, será o "Dia da Desmancha", a que se seguirá o "Almoço da Matação".
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Mário Rui Silva
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Mário Rui Silva

 

 

 

 

 

TELEFONE

 232619889

LOCAL

 Mangualde, Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves - Rotunda Biblioteca

 

HORARIOS

 Dia 15-02-2010

Segunda às 21h00

 

PREÇO

 Entrada livre.

OBSERVAÇÕES

 Retrospectiva da música angolana dos anos 50, 60 e 70.

 

INTÉRPRETE/S

 Mário Rui Silva (violão e kisanji)
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Autarca congratula-se com avanço da concessão

João Azevedo considera IC12 
importante para Mangualde
O presidente 
da Câmara Municipal 
de Mangualde, João
Azevedo, congratulou-se
ontem com a decisão 
do Governo de avançar
com a concessão rodoviá-
ria Auto-Estradas do
Centro, considerando de
grande importância 
a construção do IC12, via
que integra a concessão

BRUNO PEREIRA

Depois de muitas dúvidas
sobre o avanço ou não da con-
cessão rodoviária Auto-Estra-
das do Centro, originada por
uma entrevista dada pelo
ministro das Finanças, Teixeira
dos Santos, em que declarou
que não seriam feitas novas
adjudicações no plano rodoviá-
rio, avançando apenas as estra-
das já adjudicadas, o presidente
da Câmara de Mangualde, João
Azevedo recebeu com satisfa-
ção a notícia de que o IC12, a

construir entre Canas de Se-
nhorim (Nelas) e Mangualde, e
a auto-estrada entre Viseu e
Coimbra, afinal avançam.

"As declarações do Sr. minis-
tro das Finanças deixaram-me

em dúvida relativamente ao
futuro da auto-estrada IC12,
que é para nós uma luta de
anos, porque é essencial para o
desenvolvimento de Mangual-
de", afirmou o edil, acrescentan-

do que o esclarecimento dado
pelo ministro das Obras Públi-
cas, António Mendonça, "é sem
dúvida uma boa-nova que me
deixa mais tranquilo e muito
satisfeito.

Recorde-se que o Governo
decidiu suspender o lançamen-
to de novas concessões rodovi-
árias, mas, segundo António
Mendonça, a do Centro é para
continuar porque "está em fase
final de concurso". O prazo de
entrega de candidaturas para o
concurso público relativo à
concessão Auto-estradas do
Centro termina amanhã,
depois de dois adiamentos deci-
didos pela Estradas de Portugal. 

A concessão inclui a concep-
ção, construção, aumento do
número de vias, financiamen-
to, exploração e conservação
dos lanços de auto-estrada
Trouxemil/Faíl (IP3), Mealha-
da/Oliveira de Azeméis (IC2),
Mealhada (IC12), Santa Comba
Dão (IC12-IP3) e Canas de Se-
nhorim/Mangualde (IC12).

João Azevedo satisfeito com avanço da concessão
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Mangualde

Autarca
congratula-se
com avanço
do IC12 PPáágg..  99
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João Azevedo considera IC12 importante para Mangualde
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URL: http://www.diarioviseu.pt/10940.htm

 

Quarta-feira, 3 de Fevereiro 2010

 

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, congratulou-se ontem com a decisão

 

do Governo de avançar com a concessão rodoviária Auto-Estradas do Centro, considerando de grande

importância a construção do IC12, via que integra a concessão

 

Bruno Pereira

 

Depois de muitas dúvidas sobre o avanço ou não da concessão rodoviária Auto-Estradas do Centro,

originada por uma entrevista dada pelo ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, em que declarou

que não seriam feitas novas adjudicações no plano rodoviário, avançando apenas as estradas já

adjudicadas, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo recebeu com satisfação a notícia de

que o IC12, a construir entre Canas de Senhorim (Nelas) e Mangualde, e a auto-estrada entre Viseu e

Coimbra, afinal avançam.

 

"As declarações do Sr. ministro das Finanças deixaram-me em dúvida relativamente ao futuro da

auto-estrada IC12, que é para nós uma luta de anos, porque é essencial para o desenvolvimento de

Mangualde", afirmou o edil, acrescentando que o esclarecimento dado pelo ministro das Obras

Públicas, António Mendonça, "é sem dúvida uma boa-nova que me deixa mais tranquilo e muito

satisfeito.

 

Recorde-se que o Governo decidiu suspender o lançamento de novas concessões rodoviárias, mas,

segundo António Mendonça, a do Centro é para continuar porque "está em fase final de concurso". O

prazo de entrega de candidaturas para o concurso público relativo à concessão Auto-estradas do

Centro termina amanhã, depois de dois adiamentos decididos pela Estradas de Portugal.

 

A concessão inclui a concepção, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e

conservação dos lanços de auto-estrada Trouxemil/Faíl (IP3), Mealhada/Oliveira de Azeméis (IC2),

Mealhada (IC12), Santa Comba Dão (IC12-IP3) e Canas de Senhorim/Mangualde (IC12).
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IC 12 avança
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Mangualde precisa desta via. É uma luta de anos e finalmente vai avançar - o Presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João Azevedo, congratula-se com o anúncio efectuado ontem pelo ministro

das Obras Públicas, António Mendonça, onde este afirmou que a concessão rodoviária Auto-Estradas

do Centro vai avançar. O Governo decidiu suspender o lançamento de novas concessões rodoviárias,

mas segundo o ministro, a do Centro é para continuar porque "está em fase final de concurso". Apesar

dos vários adiamentos, a nova data de entrega de propostas é a próxima Quinta-feira dia 4 Fevereiro.

 

Durante o passado fim-de-semana o Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, declarou que não

seriam feitas novas adjudicações no plano rodoviário, avançando apenas as estradas já adjudicadas.

As declarações do Sr Ministro das Finanças deixaram-me em dúvida relativamente ao futuro da auto-

estrada IC12, que é para nós uma luta de anos, porque é essencial para o desenvolvimento de

Mangualde, afirmou o edil do município de Mangualde. Esta notícia é sem dúvida uma boa-nova que

me deixa mais tranquilo e muito satisfeito concluiu o Autarca. A concessão Auto-Estradas do Centro

inclui a concepção, construção, aumento do número de vias, financiamento, exploração e conservação

dos lanços de auto-estrada Trouxemil/Faíl (IP3), Mealhada/Oliveira de Azeméis (IC2), Mealhada

(IC12), Santa Comba Dão (IC12-IP3) e Canas de Senhorim/Mangualde (IC12). Segundo António

Mendonça, aquilo que estava decidido, adjudicado e em fase final de concurso vai avançar.
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GEFCO abre armazém para servir fábrica da PSA
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O operador logístico inaugurou uma nova plataforma, com mais de 4500 m2, para operações

exclusivamente logísticas, de forma a responder às necessidades do projecto da PSA em Mangualde

 

A GEFCO Portugal, operador logístico, acaba de abrir um novo armazém em Mangualde. Esta nova

plataforma, de aproximadamente 4.500 m2, tem como principal função servir de suporte às operações

logísticas da fábrica PSA de Mangualde, pois a plataforma existente não tinha capacidade para

responder às necessidades do projecto da PSA. A nova plataforma é constituída por três naves, com

cerca de 1.500 m2 cada, e irá acolher operações de logística industrial, desde a recepção à expedição,

passando pela armazenagem de mercadoria e gestão de contentores.

 

"Esta operação, desenvolvida especificamente para dar resposta às necessidades da linha de

montagem da PSA, representa um enorme valor acrescentado, já que diminui drasticamente os

tempos de entrega. A GEFCO passa a fazer expedição e entrega em tempos síncronos, bem como

serviços de preparação e assemblagem de peças", explicou Fernando Reis Pinto, director geral da

GEFCO Portugal.

 

De acordo com o operador logístico, a nova localização representa um aumento da cobertura nacional

em termos de área de armazenagem e, nesta fase inicial, irá favorecer também os restantes clientes

da GEFCO ligados ao sector automóvel. A responsabilidade desta plataforma será assegurada por

António Cons, especialista em logística automóvel proveniente da GEFCO Vigo.

 

"A abertura da nova plataforma representa um crescimento marcante para a GEFCO Portugal, e para

esta área de negócio em específico. Ao mesmo tempo, significa um aumento de recursos humanos, o

que se traduz na criação de mais postos de trabalho. Estamos bastantes satisfeitos por estar a

dinamizar o país ao nível do emprego, criando aproximadamente 30 novos postos de trabalho", conclui

Fernando Reis Pinto.

 

Items Relacionados:

 

Apenas utilizadores registados podem introduzir comentários.
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palavrasdeles

rA minha condição 
foi a de que o 
projecto [do Museu 
Grão Vasco] não 
ficasse parado”

António Pimentel
Director do Museu Grão Vasco
(Diário de Viseu, 27 de Janeiro)

rTomei duas 
decisões dificeis 
[em 100 dias de 
governação]: 
a anulação de 
concursos para 
entrada de 48 
novos funcionários 
e a redução de 
vencimentos”

João Azevedo
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

(Diário de Viseu, 27 de Janeiro)

rDuas obras 
emblemáticas 
[as escolas Alves 
Martins e Emídio 
Navarro de Viseu] 
ficarão coxas por 
falta de visão de 
quem planeou e 
aprovou os projectos 
[de remodelação]”

António Almeida Henriques
Deputado do PSD na Assembleia da República

(Jornal de Notícias, 26 de Janeiro)

rPelo menos os 
traficantes já saíram 
da Rua Direita [em 
Viseu]”

Manuel Martins
Comerciante

(A propósito da entrada em vigor  do modelo de policiamento 
previsto no Contrato Local de Segurança de Viseu, Diário de 

Notícias, 26 de Janeiro)
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Mangualde - "ACRMourilhe apoia e promove múltiplas actividades durante o mês de
Fevereiro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-01-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=1977

 

Mangualde

 

29 ' 01 ' 2010

 

2010-01-29

 

A Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe vai promover e apoiar diversos eventos de grande

importância na dinamização cultural, recreativa, desportiva e associativa da povoação de Mourilhe, da

Freguesia da Mesquitela e do Município de Mangualdevar, durante o mês de Fevereiro.

 

No âmbito desportivo, no dia 10 de Fevereiro, das 09H00 às 13H00, Mourilhe irá acolher a realização

da fase distrital do Corta-Mato Escolar, que terá lugar na pista de corta-mato, criada para o efeito no

campo de futebol de Mourilhe e terrenos contíguos.É esperada a presença de cerca de 1800

alunos/atletas oriundos de todas as escolas do Distrito de Viseu e as provas compreenderão os

escalões Infantis A, Infantis B, Iniciados e Juvenis, nos géneros Masculino e Feminino. A organização

do campeonato conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da

Mesquitela, da Associação Cultural e Recreativa de Mourilhe e do Exército, que para além da cedência

de tendas de apoio irá também montar a torre de slide, rappel e escalda, para todos os que queiram

experimentar estas actividades radicais.

 

Também no âmbito da promoção do desporto como uma opção de vida saudável, no dia 20 de

Fevereiro, às 15H30, a ACRMourilhe vai realizar a "CAMINHADA DE INVERNO", num percurso pedestre

de cerca de 8Km, em que para além da prática da actividade física, também se pretende dar a

conhecer locais de beleza natural e de interesse da nossa Freguesia e Município.

 

Nos dias 14, 15 e 16 de Fevereiro, a Associação vai fazer reviver tradições e transporta-las para os

tempos de hoje. No primeiro dia, às 10H30, o tema será "A MATANÇA DO PORCO" e tal como no

passado, será morto em cima do banco de madeira e chamuscado de seguida com palha a arder.
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No dia 15 de Fevereiro, a partir das 21H00, os Entrudos, vestidos como antigamente, vão sair para as

ruas da povoação de Mourilhe, dando grande animação e alegria a toda a aldeia.
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Mangualde

Ritmos angolanos na Biblioteca

A Câmara Municipal de Mangualde promove, no dia 15 de Fe-
vereiro, pelas 21h00, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, o espectáculo musical "Retrospectiva da Música An-
golana dos Anos 50, 60, 70", de Mário Rui Silva. Residente em Fran-
ça, o artista dá a conhecer os ritmos e sons de uma Angola de out-
ros tempos. 

Página 85



A86

Diário de Viseu   Tiragem: 2389

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 8,32 x 11,53 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 28618296 29-01-2010

Mangualde

Pintura de Isaura Figueiredo
patente até 17 de Fevereiro

Dada o elevado número de
visitantes, a Câmara Municipal
de Mangualde decidiu prolon-
gar, até 17 de Fevereiro, a expo-
sição de pintura de Isaura Fi-
gueiredo, patente na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves.

A mostra - que pode ser apre-
ciada às segundas-feiras das
14h00 às 18h00, de terça a sex-
ta-feira, das 9h30 às 18h00, e

aos sábados, das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00 - é
uma retrospectiva das obras da
pintora mangualdense, que ex-
põe naquele local pela primei-
ra vez numa exposição indivi-
dual. 

A autora insere-se numa lin-
ha pictórica contemporânea
que recupera temáticas do sur-
realismo e de naturalismo. 
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