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Orçamento 2011 ainda faz "correr tinta". Comunicado PS Mangualde

COMUNICADO

A decisão dos deputados do PPD/PSD de Mangualde de votar contra as grandes opções 
de plano e orçamento para o ano de 2011 é reveladora da incongruência que caracteriza 
a maneira de fazer política do PPD/PSD. Revestida de demagogia política e de retórica, a 
decisão de votar contra não é mais do que uma tentativa efémera de iludir os 
mangualdenses desvalorizando os maiores investimentos públicos de sempre no 
concelho de Mangualde. 

Os deputados do PPD/PSD não podem fugir às responsabilidades de 12 anos de gestão 
deficitária que geraram 17 milhões de euros de dívida para o município.

Não podem fugir à responsabilidade de consecutivos orçamentos empolados, virtuais que 
apenas serviram para esconder dívida. 

Os argumentos medíocres dos deputados do PPD/PSD para chumbarem o orçamento de 
2011 e as grandes opções do plano foram mais do que suficientes aos olhos do público 
presente para se constatar o DESNORTE que reina no seio do PSD de Mangualde e o 
défice de conhecimento sobre o que se passa no concelho. 

A falta de coerência e de solidariedade entre os deputados do PPD/PSD bem como o 
afastamento dos Presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PPD/PSD com decisões 
de voto contrárias atestam um PSD frágil, sem liderança e acima de tudo incapaz de 
esgrimir argumentos face aos maiores investimentos públicos de sempre no concelho de 
Mangualde e a um orçamento que dentro do possível é o mais rigoroso dos últimos 13 
anos!

O que os deputados do PPD/PSD não conseguem explicar é porque é que os 
presidentes de Junta de Freguesia eleitos pelo PPD/PSD votaram favoravelmente as 
Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2011?

No que respeita às freguesias, lembramos que as grandes opções do plano e orçamento 
de 2010 e agora 2011 foram aprovadas por maioria apenas com o voto contra da bancada 
parlamentar do PSD. OU SEJA, OS PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
VOTARAM NOS ULTIMOS 2 ANOS A FAVOR DOS INVESTIMENTOS NAS 
FREGUESIAS E A FAVOR DOS MEIOS FINANCEIROS PROTOCOLADOS AO ABRIGO 
DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. Só na mente dos deputados do PPD/PSD é que 
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existe a fantasia de estar tudo mal nas freguesias! Percebemos claramente que a 
intenção seja a de querer passar precisamente a ideia de que existe um concelho a duas 
velocidades numa época em que o trabalho entre Juntas de freguesia independentemente 
do partido é articulado com o município como nunca! 

Nas despesas com pessoal, os senhores deputados do PPD/PSD ao compararem os 
dados dos últimos anos esqueceram propositadamente rubricas que no passado estavam 
fora da despesa com salários e que hoje por uma questão de rigor e transparência são 
adicionadas numa só rubrica. É o caso dos gastos com POC´s anteriormente 
contabilizados noutra rubrica e a ADSE que não tinha sido nunca paga e não estava 
contabilizada em 2010. Posto isto e comparando o comparável temos uma despesa de 
6.031.230,00 euros com salários para 2011 face aos 6.236.110,00 euros de 
2010. MENOS CERCA DE 200.000 EUROS!!

O que os deputados do PPD/PSD não conseguem explicar e responder é porque é 
que não existiu até hoje uma única demonstração pública de solidariedade com 
este executivo, com o concelho de MANGUALDE, face aos consecutivos ataques 
dos deputados da Assembleia da República do PSD eleitos pelo círculo de Viseu e 
das recentes declarações do Presidente da Câmara Municipal de Viseu fruto do 
investimento que tem vindo para Mangualde e que tanto está a incomodar o PSD 
distrital! Continuamos à espera que defendam o concelho de Mangualde e 
abandonem o discurso de desconfiança e jocoso de quem duvida do esforço dos 
empresários que querem investir em Mangualde. 

O que os deputados do PPD/PSD não conseguem explicar e responder é às 
questões que foram levantadas no último comunicado feito pela concelhia do PS de 
Mangualde.

É OU NÃO VERDADE O QUE O PS DE MANGUALDE QUESTIONOU SOBRE UM DOS 
VEREADORES?

A LEGITIMIDADE PARA RESPONDEREM É A MESMA COM QUE DEFENDERAM EM 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL O VEREADOR EM CAUSA, POR ISSO FICAMOS À 
ESPERA DE RESPOSTA!
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Basta de demagogia política! A realidade factual que se constata pelo concelho é sinal 
mais do que evidente de que este executivo está no rumo certo e que procura o 
desenvolvimento  e a busca de melhor qualidade de vida para os seus munícipes. 

A Concelhia de Mangualde
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Orçamento de 37 milhões para 2011 aprovado.Oposição 
votou contra (comunicado)

O orçamento do Município de Mangualde para o próximo ano, foi aprovado ontem em 

reunião de Assembleia Municipal. O orçamento previsto de 37 milhões de euros,  foi 

aprovado por maioria, contando apenas com os votos contra da bancada do PSD, que 

justifica a sua posição no comunicado seguinte. 

Comunicado

O PSD de Mangualde votou, segunda-feira, 27 de Dezembro de 2010, contra o 

Orçamento e Grandes Opções do Plano apresentados pela Câmara Municipal, 

classificando aqueles documentos como “irrealistas, ilusórios e ofensivos”. 

Os documentos, que tinham merecido o voto contra por parte dos vereadores do PSD 

em reunião de Câmara, são, para os sociais-democratas, “irrealistas, porque assentam 

numa previsão de subida de receita do Município para 2011, na ordem dos 3 milhões 

de euros, que não sendo possível atingir através do aumento dos impostos, já em 

níveis máximos, resultam de uma previsão de venda de terrenos e edifícios na ordem 

dos 15,6 milhões de euros”. 

Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD consideraram ainda aqueles 

documentos ilusórios “porque à semelhança do que tem acontecido noutros domínios 

da actuação do Executivo socialista, é gerada nos mangualdenses a falsa ideia de que 

será possível colocar esses milhões ao serviço das populações e que estes terão mais 

e melhor emprego, apesar de o Governo Socialista da República reconhecer a difícil 

situação para onde conduziu o país”. 

O PSD de Mangualde adjectivou o Orçamento para 2011 como “ofensivo”, por 

considerarem que a despesas com pessoal seja aumentada num ano em que é 

subtraído aos funcionários municipais, em média, 5% do seu salário. 

Em comunicado, os sociais-democratas relembram que “as razões destes cortes tão 

lesivos para os funcionários da Administração Local são conhecidas, são hoje 

inevitáveis, e têm os seus responsáveis bem identificados”. “O que não é admissível é 

que os funcionários da Câmara Municipal de Mangualde vejam os seus salários 

reduzidos este ano, para que o senhor Presidente da Câmara use esse dinheiro para 

aumentar as despesas com pessoal”, acrescentam. 
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O PSD acusa o executivo socialista de pretender usar aquele “contributo dos seus 

funcionários para subsidiar novos contratos sob a forma de prestação de serviços e 

até com recurso a empresas de trabalho temporário, ao invés de as utilizar direccionar 

para a redução da sua dívida, conforme foi proposto pelo Governo do Partido 

Socialista”.

Transferências para as Juntas de Freguesia 

Os sociais-democratas consideraram ainda “ofensiva a visão centralista que preside à 

relação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia”, em que “à semelhança 

do que sucedeu em 2010, a Câmara Municipal prevê transferir para todas as 

freguesias do concelho menos um terço do valor que estas viam ser-lhes transferidos 

em 2009”. 

Em causa estão cerca de 150 mil euros, “que só não chegaram aos 200 mil euros por 

oposição frontal dos vereadores do PSD”, referem. 

O PSD de Mangualde afirma que o “Executivo prefere manter do seu lado estas 

verbas que seriam tão úteis às freguesias do nosso concelho, optando por aplicá-las 

no pagamento das despesas do maior e mais dispendioso gabinete político de sempre 

no concelho de Mangualde”. Comparando o corte orçamental com outra rubrica do 

orçamento, os sociais-democratas referem que “mais de 50%” do montante “retirado 

às Juntas de Freguesia vai directamente para pagar despesas de publicidade à gestão 

do Executivo no ano de 2011”. 

A gestão dos dinheiros públicos 

Por último, o PSD de Mangualde associa a sua posição de voto no “mau Orçamento 

para 2011” às “práticas de gestão dos dinheiros públicos na Câmara Municipal de 

Mangualde e ao recurso injustificado e excessivo aos ajustes directos de centenas de 

milhares de euros, por convite a uma única empresa, em muitos casos de fora do 

concelho, prejudicando a concorrência e a procura do melhor preço”, adiantando que 

“não pode, pelo motivos expostos, apoiar o Orçamento Municipal para 2011 e as 

Opções nele reflectidas”. 

A ausência de cultura democrática por parte do Partido Socialista. 

Um dos pontos que marcou o período de antes da ordem do dia na última Assembleia 

Municipal prendeu-se com a posição política assumida pelos vereadores do PSD a 

propósito, precisamente, do Orçamento para 2011. 

Os sociais-democratas referiram que “os senhores vereadores do PSD expressaram 

uma declaração de voto, política, com conteúdo político sobre as opções do Executivo 

para 2011 e que em resposta, o Partido Socialista local fez um ataque ao homem, a 
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um dos vereadores do PSD em que este é atacado, tão só, por ter uma vida 

profissional, no caso, a advocacia”. 

Falando concretamente do nome que o Partido Socialista evitou nomear no seu 

comunicado, a bancada social-democrata insurgiu-se contra o ataque à pessoa do 

senhor Vereador Sobral Abrantes, que “nunca foi advogado da Câmara Municipal ao 

longo de 12 anos de mandato social-democrata e que é hoje é atacado de forma 

inqualificável por ter clientes e defender causas contrárias aos interesses do Partido 

Socialista”.

Na intervenção no período de antes da ordem do dia, os sociais-democratas referiram 

que “a visão de serviço público pelas pessoas mais habilitadas da sociedade, 

independentemente da sua maior ou menor ligação aos aparelhos partidários, é 

colocada em causa com manifestações deste cariz” e instaram o Presidente da 

Câmara “a demarcar-se destes ataques gratuitos a um membro do Executivo a que 

preside”. O repto dos sociais-democratas ficou, contudo, sem resposta por parte do 

autarca socialista, que preferiu remeter a responsabilidade pelo conteúdo do 

comunicado para os órgãos do Partido Socialista local. 

O PSD de Mangualde votou, segunda-feira, 27 de Dezembro de 2010, contra o 

Orçamento e Grandes Opções do Plano apresentados pela Câmara Municipal, 

classificando aqueles documentos como “irrealistas, ilusórios e ofensivos”. 

Os documentos, que tinham merecido o voto contra por parte dos vereadores do PSD 

em reunião de Câmara, são, para os sociais-democratas, “irrealistas, porque assentam 

numa previsão de subida de receita do Município para 2011, na ordem dos 3 milhões 

de euros, que não sendo possível atingir através do aumento dos impostos, já em 

níveis máximos, resultam de uma previsão de venda de terrenos e edifícios na ordem 

dos 15,6 milhões de euros”. 

Os membros da Assembleia Municipal eleitos pelo PSD consideraram ainda aqueles 

documentos ilusórios “porque à semelhança do que tem acontecido noutros domínios 

da actuação do Executivo socialista, é gerada nos mangualdenses a falsa ideia de que 

será possível colocar esses milhões ao serviço das populações e que estes terão mais 

e melhor emprego, apesar de o Governo Socialista da República reconhecer a difícil 

situação para onde conduziu o país”. 

O PSD de Mangualde adjectivou o Orçamento para 2011 como “ofensivo”, por 

considerarem que a despesas com pessoal seja aumentada num ano em que é 

subtraído aos funcionários municipais, em média, 5% do seu salário. 
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Em comunicado, os sociais-democratas relembram que “as razões destes cortes tão 

lesivos para os funcionários da Administração Local são conhecidas, são hoje 

inevitáveis, e têm os seus responsáveis bem identificados”. “O que não é admissível é 

que os funcionários da Câmara Municipal de Mangualde vejam os seus salários 

reduzidos este ano, para que o senhor Presidente da Câmara use esse dinheiro para 

aumentar as despesas com pessoal”, acrescentam. 

O PSD acusa o executivo socialista de pretender usar aquele “contributo dos seus 

funcionários para subsidiar novos contratos sob a forma de prestação de serviços e 

até com recurso a empresas de trabalho temporário, ao invés de as utilizar direccionar 

para a redução da sua dívida, conforme foi proposto pelo Governo do Partido 

Socialista”.

Transferências para as Juntas de Freguesia 

Os sociais-democratas consideraram ainda “ofensiva a visão centralista que preside à 

relação entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia”, em que “à semelhança 

do que sucedeu em 2010, a Câmara Municipal prevê transferir para todas as 

freguesias do concelho menos um terço do valor que estas viam ser-lhes transferidos 

em 2009”. 

Em causa estão cerca de 150 mil euros, “que só não chegaram aos 200 mil euros por 

oposição frontal dos vereadores do PSD”, referem. 

O PSD de Mangualde afirma que o “Executivo prefere manter do seu lado estas 

verbas que seriam tão úteis às freguesias do nosso concelho, optando por aplicá-las 

no pagamento das despesas do maior e mais dispendioso gabinete político de sempre 

no concelho de Mangualde”. Comparando o corte orçamental com outra rubrica do 

orçamento, os sociais-democratas referem que “mais de 50%” do montante “retirado 

às Juntas de Freguesia vai directamente para pagar despesas de publicidade à gestão 

do Executivo no ano de 2011”. 

A gestão dos dinheiros públicos 

Por último, o PSD de Mangualde associa a sua posição de voto no “mau Orçamento 

para 2011” às “práticas de gestão dos dinheiros públicos na Câmara Municipal de 

Mangualde e ao recurso injustificado e excessivo aos ajustes directos de centenas de 

milhares de euros, por convite a uma única empresa, em muitos casos de fora do 

concelho, prejudicando a concorrência e a procura do melhor preço”, adiantando que 

“não pode, pelo motivos expostos, apoiar o Orçamento Municipal para 2011 e as 

Opções nele reflectidas”. 

A ausência de cultura democrática por parte do Partido Socialista. 
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Um dos pontos que marcou o período de antes da ordem do dia na última Assembleia 

Municipal prendeu-se com a posição política assumida pelos vereadores do PSD a 

propósito, precisamente, do Orçamento para 2011. 

Os sociais-democratas referiram que “os senhores vereadores do PSD expressaram 

uma declaração de voto, política, com conteúdo político sobre as opções do Executivo 

para 2011 e que em resposta, o Partido Socialista local fez um ataque ao homem, a 

um dos vereadores do PSD em que este é atacado, tão só, por ter uma vida 

profissional, no caso, a advocacia”. 

Falando concretamente do nome que o Partido Socialista evitou nomear no seu 

comunicado, a bancada social-democrata insurgiu-se contra o ataque à pessoa do 

senhor Vereador Sobral Abrantes, que “nunca foi advogado da Câmara Municipal ao 

longo de 12 anos de mandato social-democrata e que é hoje é atacado de forma 

inqualificável por ter clientes e defender causas contrárias aos interesses do Partido 

Socialista”.

Na intervenção no período de antes da ordem do dia, os sociais-democratas referiram 

que “a visão de serviço público pelas pessoas mais habilitadas da sociedade, 

independentemente da sua maior ou menor ligação aos aparelhos partidários, é 

colocada em causa com manifestações deste cariz” e instaram o Presidente da 

Câmara “a demarcar-se destes ataques gratuitos a um membro do Executivo a que 

preside”. O repto dos sociais-democratas ficou, contudo, sem resposta por parte do 

autarca socialista, que preferiu remeter a responsabilidade pelo conteúdo do 

comunicado para os órgãos do Partido Socialista local. 
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PS Mangualde responde a vereadores do PSD em comunicado

COMUNICADO

Os vereadores do PSD de Mangualde, em comunicado emitido nos Órgãos de 
Comunicação Social, vêm demonstrar de uma forma cabal, o que de mais puro tem a 
demagogia barata e corriqueira na forma de fazer política. 

Senão vamos aos factos: 

1.      Impressiona o juízo negativo com que avaliam as verbas inscritas no orçamento 
para 2011, quando o vereador PPD/PSD que agora critica os números é o mesmo que no 
passado recente aprovou orçamentos com valores substancialmente mais elevados. Para 
isso basta referir o orçamento de 2009 do anterior executivo PPD/PSD que foi de 
39.960.360 euros. Mais dois milhões de euros do que o actual! Esta é a postura de quem 
de uma forma leviana tanto vota a favor de um mau orçamento como vota contra um bom 
orçamento.

2.      As más práticas orçamentais no passado tiveram sempre o parecer favorável do 
vereador do PPD/PSD e esses sim, orçamentos sem qualquer rigor e que iludiram 
durante 12 anos os mangualdenses sem obra à vista! 

3.      A fuga para a frente do vereador do PPD/PSD não o iliba da responsabilidade de 
anos de más práticas tendo viabilizado orçamentos empolados com uma baixíssima 
execução orçamental e com os quais foi conivente hipotecando assim o futuro do 
concelho de Mangualde e dos mangualdenses; 

4.      A demagogia barata tem destas coisas quando assumem claramente no seu 
comunicado que a execução deste orçamento terá uma taxa de execução baixa, e passo 
a citar -“..tendo em consideração os números do passado…” – OS MESMOS NUMEROS 
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QUE APROVOU E VOTOU FAVORAVELMENTE EM ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS 
DURANTE OS EXECUTIVOS DO PPD/PSD E QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELO 
AUMENTO DA DESPESA ORÇAMENTAL DO MUNICÍPIO. 

5.      A demagogia continua quando afirmam que temos um concelho a duas velocidades 
desconhecendo por completo o que se passou neste último ano no concelho do qual são 
vereadores. 

6.      Convém lembrar os investimentos feitos por este executivo, EM 12 MESES, pelas 
freguesias deste concelho como por exemplo Chãs de Tavares – Abastecimento de água 
ao alto concelho, construção da variante da Corvaceira e reabilitação da Escola dos 
Matados; Espinho – Requalificação da estrada de Água Levada e Estrada da Felmica; 
Quintela de Azurara – Requalificação da Estrada de Quintela de Azurara e reabilitação 
dos arruamentos no bairro da Fontinha; Fornos de Maceira do Dão – Requalificação da 
estrada da Barragem de Fagilde e pavimentação com betuminoso da malha viária da 
aldeia de Fagilde; Canedo e Roda – Pavimentação da estrada de ligação Canedo – Roda 
e requalificação da malha viária das aldeias de Canedo de Baixo e do Mato; CUNHA 
BAIXA – Construção da estrada/variante Alto da Cruz – Abrunhosa do Mato e 
requalificação da Escola Básica da Cunha Baixa; SANTIAGO CASSURRÃES – 
Conclusão das obras da estrada das Contenças; VÁRZEA TAVARES – 27 milhões de 
euros de investimento privado e criação de cerca de 70 postos de trabalho. 

7.      Compreende-se o pânico dos vereadores do PPD/PSD ao assistirem impotentes à 
realização dos maiores investimentos de sempre no concelho restando-lhes como única 
arma de arremesso político semear confusão num discurso demagógico e populista que 
lhes é característico. EXISTE, HOJE, COMO NUNCA, UM CONCELHO A UMA 
VELOCIDADE na promoção e valorização da cidade e das aldeias do concelho. 

8.      O que temos constatado é uma vereação PPD/PSD a 2 caras: A cara pública que 
tenta passar uma falsa mensagem de rigor, transparência, ética e defensora do interesse 
público e a cara com que surgem nas reuniões de câmara em que questionam concursos 
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de inertes e areias, de seguros – vá-se lá saber porquê! - e onde colocam em causa o 
esforço dos empresários deste concelho afirmando, em reunião de câmara, que mais de 
metade deles não vão cumprir com os compromissos assumidos colocando a honra e o 
esforço feito pelos empresários em causa a propósito do  célebre dia em que este 
executivo trouxe para Mangualde 48 milhões de euros em investimento privado e criação 
de mais emprego! 

9.      É ESTA VEREAÇÃO PPD/PSD QUE TEMOS HOJE NA CÂMARA! Uma vereação 
que não defende os interesses do município, dos mangualdenses e dos seus 
empresários.

10.   Como se isto não bastasse tomemos como exemplo o vereador que subscreve o 
comunicado do PPD/PSD ao qual gostaríamos de questionar o seguinte: 

A)     É OU NÃO VERDADE QUE É VEREADOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA MAS 
ADVOGADO CONTRA A CÂMARA EM PROCESSOS COMO POR EXEMPLO O QUE 
ENVOLVE O SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO QUE O ANTERIOR EDIL RECLAMA E 
QUE PODERÁ CUSTAR A TODOS OS MANGUALDENSES CERCA DE 50.000 EUROS? 

B)     É OU NÃO VERDADE QUE O MESMO VEREADOR QUE DEFENDE UM MELHOR 
FUTURO PARA MANGUALDE E MAIS EMPREGO É O MESMO QUE REPRESENTA 
JURÍDICAMENTE AS RECENTES EMPRESAS QUE FALIRAM NO NOSSO CONCELHO 
E QUE CERTAMENTE DEFENDERÁ COM A MAIOR COMPETÊNCIA OS INTERESSES 
DAS MESMAS E DOS SEUS EMPRESÁRIOS? 

C)    É OU NÃO VERDADE QUE O MESMO VEREADOR QUE VOTA A FAVOR DA 
CEDÊNCIA DA ESTRADA À CITRÔEN VEM DEPOIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO 
DEFENDER UMA ENTIDADE PRIVADA QUE TENTA INVIABILIZAR A CEDÊNCIA? 
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A SER VERDADE TEMOS ASSIM UM VEREADOR QUE É O VERSO E REVERSO DA 
MESMA MOEDA, E, NO EXERCÍCIO DAS SUAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 
ADVOGADO EM VÁRIOS PROCESSOS CONTRA O MUNICÍPIO, CONTRA OS 
MANGUALDENSES! 

NÃO SÃO ESTES PRINCÍPIOS E ÉTICA QUE MOVEM ESTE EXECUTIVO! 

11.   Por tudo isto, o Partido Socialista de Mangualde não reconhece legitimidade nas 
críticas dos vereadores do PPD/PSD ao orçamento de 2011 elaborado por este executivo 
porque este é consequência directa de 12 anos má gestão. 

A Concelhia de Mangualde 
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Passe o Natal na Mata do Buçaco 

Até 8 de Janeiro de 2011, a mata do Buçaco 
estará em festa, é o Natal na Mata. 

Na mostra “Presépios no Convento” estão 
reunidos centenas de presépios de dezenas 
de artistas, não só do concelho de Mealhada, 
mas também do concelho de Cantanhede, 
Coimbra, Mangualde, Mortágua e Penacova.

Foram vários os artistas que acolheram o desafio da Fundação Mata do Buçaco, e lançaram 
mãos à obra, como resultado que é agora a Mostra em exposição no Convento de Santa 
Cruz do Buçaco, dando um brilho especial, a um local já por si sagrado. 

Outro atractivo será a Exposição de Escultura de Aureliano de Aguiar. Aureliano de Aguiar 
nasceu em Lisboa a 16 de Outubro de 1961. Esculpindo em ferro, integra em 1986 o Círculo 
Cultural de Setúbal. 

No ano seguinte, em 1987, expõe as suas obras na I Mostra Portuguesa de Artes & Ideias.  
Reconhecido em 1988 como um dos “novos valores da cultura”, entre 1991 e 2006 expõe 
diversas obras em Portugal e na Alemanha, destacando-se a sua participação em eventos 
como a “Expo98”, e a Semana da Cultura em Gütersloh (Europäische Kulturwoche in der 
Stadt Gütersloh - 2006).  
Ainda durante este período, são-lhe encomendados diversos trabalhos de vários municípios 
portugueses, como os municípios da Lousã, Almodôvar e Guimarães. 

Participa regularmente desde 2008 no concurso realizado pelo Núcleo Português de Arte 
Fantástica, ganhando inclusive o prémio de arte fantástica “Utopia 2008” e “Utopia 2010”. 

A Batalha do Buçaco em miniatura é uma exposição que representa a referida luta constituía 
por peças que fazem parte da colecção particular de João Pedro Peixoto, que aos 15 anos 
descobriu na velha Revista de História a capacidade de brincar com as miniaturas, num 
hobbie chamado “Jogos de Guerra”, assente em regras de probabilidade e dados. 
Com o passar do tempo, aos milhares de figurinhas pintadas e por pintar, foram-se juntando 
os livros de estratégia e de fardamento e ainda o gosto pelo revisitar dos locais históricos 
palcos de acontecimentos militares.  

No ano em que se comemora os 200 anos da Batalha do Buçaco, as miniaturas de João 
Pedro Peixoto recordam este episódio marcante que decorreu em plena Serra do Buçaco.   

Exposição “Buçaco 2010”  

Por outro lado a Fundação Mata do Buçaco, organizou em parceria com o Movimento 
Artístico de Coimbra (MAC),a Exposição "Buçaco 2010" uma mostra que inclui os quadros 
pintados ao vivo, na Demonstração de Pintura realizada na Fonte Fria, no passado dia 25 de 
Setembro.
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Está patente durante a iniciativa do “Natal na Mata”, nas Portas de Coimbra, até dia 08 de 
Janeiro.

"Venha Viver um Natal Diferente"  é uma iniciativa que se realiza até 8 de Janeiro e que 
promete trazer muita animação, magia e surpresas para toda a família.  
Presépio ao Vivo, o cadeirão do Carmelita Descalço, oficinas de artes manuais, sessões de 
contos e de exibição de filmes, exposições sobre o Natal e muito mais...na Mata Nacional do 
Buçaco.

Zita Ferreira Braga
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PS Mangualde responde a vereadores do PSD em 
comunicado

Relógio Velho deseja

Relógio Velho (Jogos SANTA CASA) - Av. da Liberdade, Junto ao Crédito Agrícola

COMUNICADO

Os vereadores do PSD de Mangualde, em comunicado emitido nos Órgãos de Comunicação 

Social, vêm demonstrar de uma forma cabal, o que de mais puro tem a demagogia barata e 

corriqueira na forma de fazer política.

Senão vamos aos factos:

1.      Impressiona o juízo negativo com que avaliam as verbas inscritas no orçamento para 

2011, quando o vereador PPD/PSD que agora critica os números é o mesmo que no passado 

recente aprovou orçamentos com valores substancialmente mais elevados. Para isso basta 

referir o orçamento de 2009 do anterior executivo PPD/PSD que foi de 39.960.360 euros. Mais 

dois milhões de euros do que o actual! Esta é a postura de quem de uma forma leviana tanto 
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vota a favor de um mau orçamento como vota contra um bom orçamento.

2.      As más práticas orçamentais no passado tiveram sempre o parecer favorável do 

vereador do PPD/PSD e esses sim, orçamentos sem qualquer rigor e que iludiram durante 12 

anos os mangualdenses sem obra à vista!

3.      A fuga para a frente do vereador do PPD/PSD não o iliba da responsabilidade de anos 

de más práticas tendo viabilizado orçamentos empolados com uma baixíssima execução 

orçamental e com os quais foi conivente hipotecando assim o futuro do concelho de 

Mangualde e dos mangualdenses;

4.      A demagogia barata tem destas coisas quando assumem claramente no seu 

comunicado que a execução deste orçamento terá uma taxa de execução baixa, e passo a 

citar -“..tendo em consideração os números do passado…” – OS MESMOS NUMEROS QUE 

APROVOU E VOTOU FAVORAVELMENTE EM ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DURANTE OS 

EXECUTIVOS DO PPD/PSD E QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELO AUMENTO DA 

DESPESA ORÇAMENTAL DO MUNICÍPIO.

5.      A demagogia continua quando afirmam que temos um concelho a duas velocidades 

desconhecendo por completo o que se passou neste último ano no concelho do qual são 

vereadores.

6.      Convém lembrar os investimentos feitos por este executivo, EM 12 MESES, pelas 

freguesias deste concelho como por exemplo Chãs de Tavares – Abastecimento de água ao 

alto concelho, construção da variante da Corvaceira e reabilitação da Escola dos Matados; 

Espinho – Requalificação da estrada de Água Levada e Estrada da Felmica; Quintela de 
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Azurara – Requalificação da Estrada de Quintela de Azurara e reabilitação dos arruamentos 

no bairro da Fontinha; Fornos de Maceira do Dão – Requalificação da estrada da Barragem de 

Fagilde e pavimentação com betuminoso da malha viária da aldeia de Fagilde; Canedo e Roda 

– Pavimentação da estrada de ligação Canedo – Roda e requalificação da malha viária das 

aldeias de Canedo de Baixo e do Mato; CUNHA BAIXA – Construção da estrada/variante Alto 

da Cruz – Abrunhosa do Mato e requalificação da Escola Básica da Cunha Baixa; SANTIAGO 

CASSURRÃES – Conclusão das obras da estrada das Contenças; VÁRZEA TAVARES – 27 

milhões de euros de investimento privado e criação de cerca de 70 postos de trabalho.

7.      Compreende-se o pânico dos vereadores do PPD/PSD ao assistirem impotentes à 

realização dos maiores investimentos de sempre no concelho restando-lhes como única arma 

de arremesso político semear confusão num discurso demagógico e populista que lhes é 

característico. EXISTE, HOJE, COMO NUNCA, UM CONCELHO A UMA VELOCIDADE na 

promoção e valorização da cidade e das aldeias do concelho.

8.      O que temos constatado é uma vereação PPD/PSD a 2 caras: A cara pública que tenta 

passar uma falsa mensagem de rigor, transparência, ética e defensora do interesse público e 

a cara com que surgem nas reuniões de câmara em que questionam concursos de inertes e 

areias, de seguros – vá-se lá saber porquê! - e onde colocam em causa o esforço dos 

empresários deste concelho afirmando, em reunião de câmara, que mais de metade deles não 

vão cumprir com os compromissos assumidos colocando a honra e o esforço feito pelos 

empresários em causa a propósito do  célebre dia em que este executivo trouxe para 

Mangualde 48 milhões de euros em investimento privado e criação de mais emprego!

9.      É ESTA VEREAÇÃO PPD/PSD QUE TEMOS HOJE NA CÂMARA! Uma vereação que 

não defende os interesses do município, dos mangualdenses e dos seus empresários.

10.   Como se isto não bastasse tomemos como exemplo o vereador que subscreve o 
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comunicado do PPD/PSD ao qual gostaríamos de questionar o seguinte:

A)     É OU NÃO VERDADE QUE É VEREADOR NAS REUNIÕES DE CÂMARA MAS 

ADVOGADO CONTRA A CÂMARA EM PROCESSOS COMO POR EXEMPLO O QUE 

ENVOLVE O SUBSÍDIO DE REINTEGRAÇÃO QUE O ANTERIOR EDIL RECLAMA E QUE 

PODERÁ CUSTAR A TODOS OS MANGUALDENSES CERCA DE 50.000 EUROS?

B)     É OU NÃO VERDADE QUE O MESMO VEREADOR QUE DEFENDE UM MELHOR 

FUTURO PARA MANGUALDE E MAIS EMPREGO É O MESMO QUE REPRESENTA 

JURÍDICAMENTE AS RECENTES EMPRESAS QUE FALIRAM NO NOSSO CONCELHO E 

QUE CERTAMENTE DEFENDERÁ COM A MAIOR COMPETÊNCIA OS INTERESSES DAS 

MESMAS E DOS SEUS EMPRESÁRIOS?

C)    É OU NÃO VERDADE QUE O MESMO VEREADOR QUE VOTA A FAVOR DA 

CEDÊNCIA DA ESTRADA À CITRÔEN VEM DEPOIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO 

DEFENDER UMA ENTIDADE PRIVADA QUE TENTA INVIABILIZAR A CEDÊNCIA?

A SER VERDADE TEMOS ASSIM UM VEREADOR QUE É O VERSO E REVERSO DA 

MESMA MOEDA, E, NO EXERCÍCIO DAS SUAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

ADVOGADO EM VÁRIOS PROCESSOS CONTRA O MUNICÍPIO, CONTRA OS 

MANGUALDENSES!

NÃO SÃO ESTES PRINCÍPIOS E ÉTICA QUE MOVEM ESTE EXECUTIVO!

11.   Por tudo isto, o Partido Socialista de Mangualde não reconhece legitimidade nas críticas 
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dos vereadores do PPD/PSD ao orçamento de 2011 elaborado por este executivo porque este 

é consequência directa de 12 anos má gestão.

A Concelhia de Mangualde
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Inauguradas intervenções do Palácio dos Condes de 
Anadia

Relógio Velho (Jogos SANTA CASA) - Av. da Liberdade, Junto ao Crédito Agrícola

Inauguradas intervenções do Palácio dos Condes de Anadia

Decorreu em Mangualde a inauguração da luminária e da requalificação da fachada principal do Palácio dos Condes 

de Anadia e do muro da Quinta, com sessão solene no Auditório da Câmara Municipal. A Mesa de Honra foi composta 

pelos Condes de Anadia, Paes do Amaral e seu filho Miguel Paes do Amaral, pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo e pelo Vice-Presidente, Joaquim Patrício. 

As obras efectuadas consistiram na limpeza do muro e da via pública, pintura do palácio e iluminação de todo o muro 

e palácio. Os Condes de Anadia foram responsáveis pela pintura e execução de obra na parte privada, sendo que a 

Câmara Municipal procedeu à limpeza e manutenção da via pública. 

«Este é primeiro passo para tornar Mangualde uma cidade mais atractiva»

João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou que esta obra vinha já sendo trabalhada 

«desde o início do mandato» altura em que foram iniciados «contactos formais» no sentido de se poder «em conjunto 

arranjar sinergias para que Mangualde pudesse beneficiar com esta entreajuda». 

«Eu tenho a convicção de que Mangualde tem pergaminhos e tem pessoas que nos podem ajudar, pessoas que têm 
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que ser acarinhadas com afectividade, que têm que de uma forma afectiva responsabilizar-se por serem 

mangualdenses. (…) Este é primeiro passo para tornar Mangualde uma cidade mais atractiva, mais brilhante, com 

mais luz e que traga mais pessoas a Mangualde e quando as pessoas venham a Mangualde se sintam atraídas por 

uma cidade bonita», sublinhou o edil. 

«Estou em crer que no futuro a Câmara Municipal de Mangualde e a família que está aqui representada vão encontrar 

pontos de convergência para podermos fazer coisas importantes para a cidade e para o concelho», previu João 

Azevedo relembrando que as Tasquinhas das Festas da Cidade foram instaladas em terrenos particulares da família 

dos Condes de Anadia. 

«No futuro muitos mais projectos se seguirão» - Paes do Amaral

«Ficámos entusiasmados com a ideia e fizemos os possíveis para colaborar nela investindo na recuperação da casa». 

Foi assim que Paes do Amaral abraçou o projecto da luminária e da requalificação da fachada principal do Palácio dos 

Condes de Anadia e do muro da Quinta, prevendo que no «no futuro muitos mais projectos se seguirão para bem da 

instituição Câmara Municipal de Mangualde e para bem do nosso património que está aqui e pelo qual nós temos 

muito gosto». 

Depois da requalificação da fachada do Palácio, os Condes de Anadia estão agora a proceder a um forte investimento 

na vinha dando uma nova dinâmica também ao seu espaço de cultivo. No total estão a ser plantados cerca de 

10hectares de vinha de forma a ser produzido vinho do Dão «que marque pela sua qualidade e que sejam os 

melhores vinhos do nosso portefólio». 

Questionado pelos jornalistas quanto a eventuais projectos que possam levar ao desenvolvimento do concelho de 

Mangualde, Paes do Amaral lembrou que a família pretende «fazer o que conseguir» salientando que o «principal 

activo» que têm neste momento é a casa e a quinta. «Portanto se nós fizermos a nossa obrigação que é valorizar a 

casa e a quinta estamos dessa forma a contribuir para o progresso e para uma maior notoriedade de Mangualde a 

nível nacional», referiu. 

O Palácio dos Condes de Anadia

O Palácio de Anadia, «um dos exemplares mais dignos e belos» da arquitectura senhorial da Beira Alta, com 

predominância de elementos do Barroco, classificado na categoria de Imóvel de Interesse Público, categoria 

imediatamente a seguir à de Monumento Nacional, pode, a partir de agora, ser plenamente apreciado. 

Depois da cerimónia solene rumou-se até ao Palácio dos Condes e foi então, a comando do Presidente da Câmara, 

que se ligou a iluminação da fachada e do muro. 
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Nove milhões para projectos inovadores 

00h15m
Teresa Cardoso 

Os municípios de Viseu, Tondela, Mangualde, Nelas, S. Pedro do Sul e Santa Comba 
Dão e várias entidades e empresas das áreas económica, cultural e de ensino 
asseguraram, ontem, financiamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN) para um total de 16 projectos integrados, no montante global de nove milhões de 
euros.

Criatividade, talento, qualificação, competitividade, coesão, marketing territorial e 
afirmação externa, são as áreas privilegiadas nos projectos da Rede Urbana para a 
Competitividade e Inovação (RUCI) Viseu/Dão Lafões, a implementar no decurso dos 
próximos quatro anos. 

O protocolo de financiamento foi assinado, em Viseu, entre a Comunidade Intermunicipal 
da Região Dão Lafões (CIMRDL) e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional (CCDR) do Centro, no âmbito do Programa Operacional Regional "Mais Centro". 

A comparticipação comunitário ascenderá a cerca de seis milhões de euros dos nove 
milhões previstos. O restante será assegurado pelos municípios contemplados e por 
outras fontes de  financiamento. 

Carlos Marta, presidente da Câmara de Tondela e do conselho executivo da CIMRDL, 
considerou que o projecto, candidatado com outros parceiros, "pretende responder aos 
novos desafios  da competitividade, promovendo o conhecimento, recursos qualificados e 
a capacitação de uma rede institucional forte, coesa e dinâmica, que favoreça o 
reposicionamento competitivo do território". 

Reter talentos e estimular o empreendedorismo e o espírito de iniciativa são objectivos 
dos projectos aprovados. 
"Esta candidatura apresenta uma panóplia de projectos diferenciadores que estão a 
cargo  dos diferentes parceiros envolvidos", enfatizou Carlos Marta. 

O responsável sublinhou, ainda, o papel determinante dos parceiros envolvidos na 
aprovação da candidatura que, por via disso, "não precisou da influência de quem quer 
que seja, porque foi a candidatura mais pontuada e qualificada e, portanto, para 
satisfação nossa, a melhor". 

Carlos Marta espera que o projecto global permita desenvolver áreas "fundamentais para 
a criação de riqueza e emprego". 
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Encontro de Cantadores de Janeiras em Mangualde

O 25º Encontro de Cantadores de Janeiras será na Igreja de São Julião de Azurara 
(Mangualde) dia 26 de Dezembro. É uma iniciativa organizada pela ACAB - Associação 
Cultural de Azurara da Beira - com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde , conta 
com diversas participações: Grupo de Cantares da ACAB - Mangualde, Grupo de 
Cantares de LALIM - Lamego, Associação Cultural e Recreativa de Loureiro - Grijó e 
Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros - Viseu. 

Recorde-se, ainda que o «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de 
Dezembro com a iluminação de todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, 
o Presépio e a Fonte dos Desejos. E que até ao 17 de Dezembro é possível contribuir 
para a campanha «Mangualde Solidário» que tem como objectivo a recolha de brinquedos 
para as crianças mais desfavorecidas do concelho. A recolha é feita no átrio da Câmara 
Municipal.
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Iniciativa contou com o apoio da Caixa Agrícola Vale do Dão e Alto 
Vouga

O Município de Mangualde produziu 
cerca de mil e duzentas unidades do «Diário do Estudante – com apontamentos» que 
distribuiu junto das escolas. 

O encontro teve lugar, no Agrupamento de Escolas de Mangualde, onde o Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, entregou os Diários aos directores de 
turma de todas as escolas do concelho, do 2.º e 3.º Ciclos e EFA’s. Estiveram também 
presentes na cerimónia o Vice-presidente e Vereador da Educação, Joaquim Patrício, o 
Presidente da CAP – Comissão Administrativa Provisória, Agnelo Figueiredo, e Vítor 
Gomes, Administrador Executivo da Caixa Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga, instituição 
bancária que também pela segunda vez apoiou a iniciativa. Lembramos que a Caixa 
Agrícola Vale do Dão e Alto Vouga, tem também uma forte ligação à educação da região, 
nomeadamente com a atribuição de prémios aos melhores alunos.  

Este «Diário do Estudante»,possui uma agenda diária com provérbios, um calendário 
escolar, orientações para estudar, verbos dos testes – significados, direitos e deveres do 
estudante (Lei) e apontamentos de várias Disciplinas.

Ao entregar aos jovens alunos este Diário, a Câmara Municipal de Mangualde está a 
apoiar e a fomentar o sucesso escolar no concelho. 
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Mangualde – Meio milhar de pessoas visitaram "Espontaneidades... do lado 
de cá”

Exposição pode ser visitada até à próxima sexta-feira, dia 17 de Dezembro

Mostra de Maria Adélia Coelho e Margarida Nunes, patente no Salão de Exposições da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, termina na próxima sexta-feira, 17 de 
Dezembro. Entrada livre.

Termina já no próximo dia 17 de Dezembro, sexta-feira, a Mostra de Pintura 
"Espontaneidades... do lado de cá” de Maria Adélia Coelho e Margarida Nunes. Pelo 
Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, onde a exposição está 
patente, passaram já meio milhar de visitantes. É de relembrar que a exposição - de 
entrada livre - está aberta ao público desde o passado dia 13 de Novembro e é uma 
iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde. 

Natural de Mangualde, Maria Adélia Coelho frequentou o curso de Pintura da Escola de 
Belas Artes do Porto. O seu percurso profissional passou pelo ensino no 2º e 3º Ciclos e 
pela formação de professores na àrea de supervisão Pedagógica em parceria com a 
Escola Superior de Educação de Coimbra. Participou, ainda, em vários trabalhos de 
pintura com o intuito de preservar e divulgar a arte sacra. Ao longo da sua carreira 
participou em várias exposições, uma das quais decorreu na Câmara Municipal de 
Mangualde em 2000. 

Margarida Nunes, licenciada em Direito e pós-graduada em Direito Penal Economico 
Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, nasceu em Coimbra e 
desde cedo mostrou interesse pelas Artes. Frequentou vários cursos livres, entre os 
quais, História de Arte nas vertentes História da Pintura, História da Arquitectura e Arte 
Contemporânea. A par com o seu percurso profissional, foi professora do ensino 
secundário e é advogada na cidade de Coimbra, participou em várias exposições. 

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 

Segunda-feira – 14h00 às 18h00 

Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00 

Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00 
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Mangualde – 1 Centena de participantes no «festival dos 
peixinhos»

Município aposta nas Actividades Desportivas

Este Festival teve lugar no passado Domingo, 12 de Dezembro, nas Piscinas Municipais 
de Mangualde. A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde insere-se no 
Plano de Actividades Desportivas do Município. 

As Piscinas Municipais de Mangualde acolheram no dia 12 de Dezembro, o “Festival dos 
Peixinhos”. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e inserida no 
Plano de Actividades Desportivas do Município, contou com a participação de cerca de 
uma centena de crianças que realizaram provas nos diversos estilos de Natação. 
Pelas 10h00, Joaquim Patrício, Vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, deu 
início ao Festival com a oferta de uma t-shirt a todos os participantes. Joaquim Patrício 
aproveitou a oportunidade para destacar «o importante papel dos Monitores no 
desenvolvimento e crescimento desportivo das crianças», reforçando, ainda, a 
«importância das Piscinas Municipais e o crescimento do número de utentes para cerca 
de meio milhar». 

Com duração de duas horas e meia, este Festival destinou-se aos níveis de 
aprendizagem CN0+, CN1,CN2 da Escola Municipal de Natação. 

“FESTIVAL DOS ADULTOS” E “FESTIVAL DOS REIS”

É de salientar que, inseridos no Plano de Actividades Desportivas do Município, estão 
programados mais dois Festivais. Assim, no próximo domingo, dia 19 de Dezembro pelas 
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10h00 terá início o “Festival dos Adultos” que contemplará diversas actividades aquáticas 
seguidas de um almoço convívio. 

No segundo domingo de 2011, dia 9 de Janeiro, pelas 09h30, as Piscinas Municipais 
recebem o “Festival dos Reis”. Esta iniciativa destina-se aos níveis AMA, CN0, ao 
Complexo Paroquial de Mangualde e à Obra Social Beatriz Pais. 
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Mangualde – Obras de requalificação do Largo da Capela de St Luzia foram 
inauguradas

No passado Domingo, dia 12 de Dezembro, realizaram-se as Festas Religiosas em Santa 
Luzia. As comemorações iniciaram-se com uma missa à qual se seguiu uma procissão. 
Organizado pela Comissão de Festas de Santa Luzia, estas festividades contaram com a 
presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde. 

Durante as comemorações, a Comissão de Festas aproveitou para agradecer à Câmara 
Municipal de Mangualde pelas obras de requalificação do largo da capela, salientando 
que «antes desta intervenção o espaço encontrava-se em avançado estado de 
degradação». Terraplanagem, calcetamento e requalificação urbanística, «tendo em conta 
o enquadramento religioso e arquitectónico», foram algumas das obras «necessárias e 
realizadas para a melhoria das condições do local». 

Em resposta aos agradecimentos, João Azevedo salientou que «estes são tempos em 
que as intervenções têm que ser de grande rigor e que é fundamental decidir bem e fazer 
bem». O edil aproveitou ainda a oportunidade para referir que «a requalificação do Largo 
da Capela de Santa Luzia era necessária e imperiosa para dar resposta à frequência de 
actividades religiosas e culturais» que existem naquele espaço, «um espaço que agora se 
tornou muito mais digno». 
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Mangualde - Cerca de 1300 crianças assistiram à chegada do Pai Natal

Pai-Natal chegou a Mangualde num trenó puxado por 7 renas

A iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e insere-se na 
programação de «Natal em Mangualde 2010». 

Esta manhã (dia 15 de Dezembro), um trenó puxado por 7 renas trouxe o Pai Natal a 
Mangualde. A iniciativa destinou-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho 
de Mangualde e contou com um espectáculo de magia, palhaços e muita animação. A 
magia do Natal aconteceu no Pavilhão Municipal… O espectáculo começou com uma 
actuação de Magia, pelas 11h00 foi a vez dos Palhaços subirem ao palco e pelas 11h30 
teve lugar a tão esperada chegada do Pai Natal… 

A programação do «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de Dezembro 
com a iluminação de todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, o Presépio 
e a Fonte dos Desejos. 
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Mangualde - Concerto de Natal angaria bens para famílias mais carenciadas

No dia 19 de Dezembro realiza-se, na Igreja Paroquial de Mangualde, pelas 17h00, o 
Concerto de Natal de Jakub Jan Ryba. Organizada pelos pelouros da Cultura e da Acção 
Social da Câmara Municipal de Mangualde, a iniciativa insere-se no programa “Natal em 
Mangualde 2010”. Entrada Livre. 

A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe mais um Concerto de Natal. Intitulado Concerto 
de Natal de Jakub Jan Ryba, a cantata realiza-se no próximo dia 19 de Dezembro, 
Domingo, pelas 17h00 e constitui uma estreia nacional. A iniciativa, que se insere no 
programa de Natal de Mangualde, é uma organização dos pelouros da Cultura e da Acção 
Social da Câmara Municipal de Mangualde e tem como objectivo a angariação de bens 
fundamentais. A entrada é livre, mas convida-se todos os participantes a contribuírem 
para a recolha de bens fundamentais (alimentares, roupa, etc.) que serão depois 
distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho. 

O concerto, alusivo ao nascimento de Jesus de Nazaré, transmite uma atmosfera natalícia 
e conta com a participação da Orquestra de Câmara Piaget de Viseu e do Coro do Orfeão 
de Viseu sob a direcção de Jaroslav Mikus. 
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Mangualde – Iluminação do Palácio dos Condes de Anadia marca a 
inauguração das obras de requalificação

Dia 20 de Dezembro, segunda-feira, pelas 18h30, no Largo da Câmara Municipal de 
Mangualde
Para assinalar o fim dos trabalhos de requalificação irá proceder-se à ligação da 
iluminação do muro e do Palácio. Estarão presentes o Presidente da Câmara, João 
Azevedo, e o Eng.º Pais do Amaral. 

Em articulação com os Condes de Anadia e a Câmara Municipal de Mangualde, foi 
efectuada intervenção de melhoramento do Palácio e da área pública envolvente. Para 
assinalar este marco, o Eng.º Pais do Amaral e o Presidente da autarquia mangualdense 
irão proceder à ligação da iluminação do muro e do Palácio, na próxima segunda-feira, dia 
20, pelas 18h30. O ponto de encontro está marcado nos Paços do Concelho, no Largo da 
Câmara.

As obras efectuadas consistiram na limpeza do muro e da via pública, pintura do palácio e 
iluminação de todo o muro e palácio. Os Condes de Anadia foram responsáveis pela 
pintura e execução de obra na parte privada, sendo que a Câmara Municipal procedeu à 
limpeza e manutenção da via pública. 
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Mangualde - IIIº Torneio Internacional de Karate KPS - Centro 
Bujutsu conquista 6 medalhas

Decorreu no passado fim de semana 11 e 12 de Dezembro, a terceira edição do Torneio Internacional de 

Karate da KPS (Karate-Do Portugal Shotokan).

Estiveram presentes no torneio cerca de 500 atletas, divididos em dois dias de competição, o primeiro para 

o escalão de Seniores e Veteranos e o segundo dia para os escalões de Benjamins a Juniores.

Em representação de Mangualde e da UKSB (União de Karate Shotokan das Beiras), pelo Centro Bujutsu 

de Mangualde marcaram presença o árbitro Mestre César Olival, treinador, Sensei Pedro Veloso e os seus 

atletas Pedro Elvas, Joana Venâncio, Inês Costa e Mariana Veloso.Todos estes atletas alcançaram lugar de 

pódio nas suas categorias perfazendo um total de 6 medalhas para Mangualde. Os resultados foram os 

seguintes:

Até 7 anos feminino - Mariana Veloso - 1º Kata e 1º Kumite

10/11 anos (feminino) - Inês Costa - 3º Kata

12/13 anos (feminino) - Joana Venâncio - 1º Kata e 2º Kumite

12/13 anos (Masculino) - Pedro Elvas - 2º Kata
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Mangualde - Feira do Livro de 14 a 17 de Dezembro

Na Biblioteca Municipal Dr Alexandre Alves

Realiza-se entre os dias 14 e 17 de Dezembro, na Biblioteca Municipal de Mangualde a Feira do Livro. 

Organizada pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Mangualde, a feira decorre das 

8he30m às 18 horas ao longo dos três dias.

No primeiro dia da iniciativa , dia 14, estará presente o escritor e ilustrador Tiago Salgueiro que dinamizará 

sessões dirigidas a alunos do pré-escolar e 1º ciclo.
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Mangualde – Continua formação de informática para 
Juntas e Assembleias de Freguesia

Formação em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho de Mangualde

Acção de formação continua nas Juntas de Freguesia de Chãs de Tavares, Várzea de Tavares, Abrunhosa-

a-Velha, São João da Fresta, Freixiosa e Travanca de Tavares, no dia 14 de Dezembro (terça-feira), pelas 

18h30, na sede da Junta de Freguesia de Chãs de Tavares

Com o objectivo de dotar todos os membros das Juntas e Assembleias de Freguesia com conhecimentos 

básicos em Informática, a Câmara Municipal de Mangualde, através do Espaço Internet, vai levar a cabo um 

projecto de Parceria de Formação com as Juntas de Freguesia do concelho de Mangualde.

Neste segundo bloco de formação estão inseridas as Juntas de Freguesia de Chãs de Tavares, Várzea de 

Tavares, Abrunhosa-a-Velha, São João da Fresta, Freixiosa e Travanca de Tavares. A acção terá início no 

dia 14 de Dezembro (terça-feira), na sede da Junta de Freguesia de Chãs de Tavares, pelas 18h30.

Durante estas acções de formação, cuja duração total será de 12 horas, serão transmitidos dados 

operacionais necessários ao manuseio de meios tecnológicos na execução de tarefas diárias das Juntas e 

das Assembleias de Freguesia

Recorda-se que no primeiro bloco de formação, desenvolvido em Novembro, estiveram inseridas as Juntas 

de Freguesia de Cunha Baixa, Mesquitela, Espinho, Póvoa de Cervães e Santiago de Cassurrães
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Mangualde – CIAC dá dicas para escolher o brinquedo 
certo

“COMPRAR BRINQUEDOS EM SEGURANÇA”

O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor de Mangualde (CIAC) alerta os consumidores para 

alguns cuidados a ter no momento da compra de brinquedos, da sua utilização e conservação. A iniciativa 

insere-se no âmbito da campanha “Neste Natal ajude os seus filhos a brincar em segurança” promovida 

pela Direcção Geral do Consumidor.

Muitos factores estão envolvidos na compra de um brinquedo para uma criança. Assim, e com o objectivo 

de proteger os consumidores mais vulneráveis, o Centro de Informação Autárquico ao Consumidor de 

Mangualde (CIAC) alerta todos os consumidores para os cuidados a ter no momento da compra de 

brinquedos, da sua utilização e conservação. A iniciativa insere-se no âmbito da campanha “Neste Natal 

ajude os seus filhos a brincar em segurança” promovida pela Direcção Geral do Consumidor em parceria 

com o Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e da Comissão de Segurança de 

Serviços e Bens de Consumo.

Numa época cheia de magia e encanto para os mais novos, comprar um brinquedo na época de Natal não é 

uma tarefa fácil. Publicidade que estimula a fantasia das crianças e excessiva oferta nos estabelecimentos 

comerciais são alguns dos factores que dificultam este processo. Contudo, não se pode esquecer que um 

brinquedo para além de proporcionar diversão deve garantir segurança, por isso é preciso tomar alguns 

cuidados.

Assim, antes de fazer a sua compra, leia todos os avisos de segurança e instruções do brinquedo, veja se é 

resistente ao fogo, se é lavável ou se apresenta pequenas peças que se possam soltar; verifique se a 

rotulagem está em português, conforme é exigido por lei; escolha brinquedos que se adaptem à idade da 

criança, aos seus interesses e desenvolvimento. Em casa, retire o brinquedo da embalagem e verifique se 

tem arestas cortantes ou bordos que possam magoar ou ferir; lembre-se que todas as crianças com menos 

de 3 anos de idade têm a tendência de levar os brinquedos à boca; mantenha os brinquedos limpos e 

verifique regularmente o seu estado de conservação.

No momento da sua escolha deve, ainda, ter em atenção que os peluches devem ser macios, laváveis e 

resistentes, que os brinquedos que “chiam” não têm nenhuma válvula que se possa soltar para evitar risco 
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de sufocação, que os brinquedos que produzem som, pistolas com projécteis ou com fulminantes não têm 

níveis de ruído elevados para não provocar problemas auditivos, que as caixas de música, brinquedos com 

fios ou cordas não possuem fios com comprimento superior a 220 mm para não correr o risco de 

estrangulamento, que brinquedos com bolas esféricas ou ovóides devem ser vigiados pelo perigo de 

ingestão.

Carrinhos, triciclos, cavalos de pau, bicicletas, skates, patins, baloiços, trapézios e anéis suspensos 

montados em pórticos ou suportes devem ser utilizados sob vigilância atenta de um adulto que deverá 

acompanhar permanentemente a sua manutenção. É de referir que os brinquedos eléctricos não devem ser 

usados por crianças com menos de 8 anos, devido ao perigo de aquecimento que pode provocar 

queimaduras. Por último, mas não menos importante, deve-se ter especial atenção ao uso de balões para 

evitar riscos de asfixia ou estrangulamento.

A campanha “Neste Natal ajude os seus filhos a brincar em segurança” alerta todos os consumidores que 

para evitar acidentes, não basta comprar brinquedos seguros, há também que os utilizar com o devido 

cuidado e após a brincadeira criar hábitos de arrumação às crianças, ensinando-as a guardar os brinquedos 

em locais apropriados.

Mais informações em: www.consumidor.pt

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

13-12-2010

Mangualde – CIAC dá dicas para escolher o brinquedo certo

Internet Nacional

Mangualde – CIAC dá dicas para escolher o brinquedo certo 13-12-2010 INTERNET

ID
:

34
25

50
1

2 de 2



Mangualde - Ourivesaria Pereirinha lança primeira loja 
Online em Portugal

A ourivesaria Pereirinha, com sede em Mangualde, lançou no passado dia 9 Dezembro, a 1ª Ourivesaria 

Online. Há mais de70 anos no mercado, esta empresa Ourivesaria já conta com duas lojas “reais” em 

Mangualde, uma junto à Rotunda dos “Prazeres” e outra no Rossio (junto ao BES), conta já com cerca de 9 

colaboradores. 

Este comércio tradicional de Mangualde, tem-se pautado pela inovação e regular “actualização da cara” das 

suas lojas, o que faz com que “os clientes fiquem motivados a entrar e a comprar”. Ao longo da história da 

Ourivesaria Pereirinha, “fomos habituando os nosso cliente à inovação, à remodelação dos espaços, o 

cliente fica agradado e motiva a compra” diz Pedro Guimarães, gerente da empresa.

Como todas as "ourivesarias de tradição" a “nossa casa começou por ser uma bicicleta com um baú algures 

nos anos 30”. Naquela altura o então proprietário, Joaquim Pereirinha, deslocava-se com segurança de 

bicicleta e pernoitava em casa do último cliente. “Éramos, em conjunto com clientes, uma grande família”. 

Seguiu-se o estabelecimento e os mercados municipais espalhados por toda a Beira Alta.

Sempre com o mote de “inovar em mente”, Pedro Guimarães, quis marcar o ano de 2010, com a inovação. 

Se assim o pensou assim o fez e assim nasceu a primeira Ourivesaria online em Portugal, com mais de 10 

000 artigos ao dispor do cyber-cliente, onde quer que ele esteja.

“ Este é sem dúvida um passo de gigante em Portugal, no que a ourivesarias diz respeito, não há nada igual 

em Portugal, estamos muito contentes por conseguirmos ser os pioneiros no nosso País ” refere o 

Empresário.
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Pedro Guimarães lembra que agora o universo de clientes aumentou, “ neste momento o mundo é o nosso 

potencial cliente, no entanto esta plataforma foi pensada com muito carinho para os Portugueses (Beirões 

em especial) que estão espalhados por esse mundo fora. Agora eles podem comprar quando quiserem, no 

conforto do seu lar, a prenda de Natal, a prenda de aniversário para a esposa, para a sogra, sem que tenha 

que ser na altura das férias quando vem a Mangualde, agora em 72h a compra desejada está em qualquer 

parte do Mundo”.

"Novas mentes e novas tecnologias para o mesmo negócio de sempre”

“É muito agradável ver a procura que os produtos nacionais têm nas comunidades emigradas. Receber uma 

encomenda com selo português mata, momentaneamente, muitos quilómetros de saudade", acrescenta o 

empresário

Este projecto inovador em Portugal, já criou um posto de trabalho, mas o Empresário quer que dentro de 3 

anos, o projecto cresça e consiga criar mais posto de trabalho, “pelo menos tenho o objectivo de dentro de 

3 anos tenha mais 3 pessoas, num total de 4, a trabalharem em exclusivo para o site. Habituamos as 

pessoas a terem um tratamento especial ao longo dos 70 anos, não queremos que a inovação apague 

essa marca”
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CMM no SIMPLEX autárquico 2010/11 

TECNOLOGIA

A Câmara Municipal de Mangualde faz parte do grupo de municípios que aderiram à 3.ª edição do SIMPLEX autárquico 
que decorre de 2010/2011. 

Integram-se no módulo de “medidas intersectoriais de simplificação” as medidas respeitantes a processos e 
procedimentos que envolvem directamente na sua aplicação serviços da Administração local e central, das 
quais se destacam as seguinte 7 medidas: 

IS01 - Balcão do empreendedor - disponibilização de serviços 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS10 - Cooperação administrativa comunitária 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS11 - Alteração de morada com Cartão de Cidadão 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS13 - ‘Zero’ certidões de teor entregues nas câmaras pelos munícipes 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS14 - Dispensa de apresentação de certidões comprovativas de situação tributária 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS15 - Dispensa de apresentação de cadernetas prediais 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

IS16 - Interoperabilidade na Administração Pública 
Prazo para conclusão: Junho 2011 

Respeitante às Medidas Municipais, a opção recaiu na MD01 - Info-inclusão:  

Criar no Espaço Internet de Mangualde um pacote de serviços de inclusão de cidadãos.
Prazo para conclusão: Junho 2011 
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Acção de formação continua 

LOCAL

Dotar Juntas e Assembleias de Freguesia com Conhecimentos Informáticos 

Formação Contínua...

Com o objectivo de dotar todos os membros das Juntas e Assembleias de Freguesia com conhecimentos 
básicos em Informática, a Câmara Municipal de Mangualde, através do Espaço Internet, vai levar a cabo um 
projecto de Parceria de Formação com as Juntas de Freguesia do concelho de Mangualde. 

Neste segundo bloco de formação estão inseridas as Juntas de Freguesia de Chãs de Tavares, Várzea de 
Tavares, Abrunhosa-a-Velha, São João da Fresta, Freixiosa e Travanca de Tavares. A acção terá início no dia 14 
de Dezembro (terça-feira), na sede da Junta de Freguesia de Chãs de Tavares, pelas 18h30. 

Durante estas acções de formação, cuja duração total será de 12 horas, serão transmitidos dados 
operacionais necessários ao manuseio de meios tecnológicos na execução de tarefas diárias das Juntas e 
das Assembleias de Freguesia. 

Recorda-se que no primeiro bloco de formação, desenvolvido em Novembro, estiveram inseridas as Juntas 
de Freguesia de Cunha Baixa, Mesquitela, Espinho, Póvoa de Cervães e Santiago de Cassurrães. 
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Pai Natal Chega a Mangualde 

LOCAL

Pai Natal Chega a Mangualde em Trenó puxado por 7 Renas
No próximo dia 15 de Dezembro, pelas 10h00 

No próximo dia 15 de Dezembro, pelas 10h00, um trenó puxado por 7 renas traz o Pai Natal a Mangualde. A 
iniciativa destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde e conta com um 
espectáculo de magia, palhaços e muita animação. A magia do Natal vai acontecer no Pavilhão Municipal. 

E a programação de Natal continua no dia 19 de Dezembro. A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe mais um 
Concerto de Natal. Intitulado Cantata de Natal de Jakub Jan Ryba, o concerto realiza-se pelas 17h00 e constitui uma 
estreia nacional. A iniciativa é uma organização dos pelouros da Cultura e da Acção Social da Câmara Municipal de 
Mangualde e tem como objectivo a angariação de bens fundamentais. A entrada é livre, mas convida-se todos os 
participantes a contribuírem para a recolha de bens fundamentais (alimentares, roupa, etc.) que serão depois 
distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho. 

Recorde-se, ainda, que o «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de Dezembro com a iluminação de 
todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, o Presépio e a Fonte dos Desejos. E que até ao 17 de 
Dezembro é possível contribuir para a campanha "Mangualde Solidário" que tem como objectivo a recolha de 
brinquedos para as crianças mais desfavorecidas do concelho. A recolha é feita no átrio da Câmara Municipal. 

E no dia 2 de Janeiro de 2011, pelas 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial, terá lugar os Cantares de Janeiras.

Paralelamente, será possível apreciar a decoração natalícia das rotundas da cidade, uma acção que contou com a 
participação das várias Escolas de Mangualde. Também a criação do Postal de Natal da Câmara Municipal teve um 
contributo especial e diferente do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Especial das Escolas 
do Concelho.

«NATAL EM MANGUALDE 2010» 

Programação:

Árvore de Natal, Presépio e Fonte dos Desejos 
Iluminação a 2 de Dezembro, pelas 18h00, no Largo da Câmara 
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Mangualde Solidário 
2 a 17 de Dezembro, no Átrio da Câmara Municipal  
Recolha de brinquedos para entrega a crianças mais carenciadas 

Chegada do Pai Natal 
15 de Dezembro, pelas 10h00, Pavilhão Municipal  
10h00 | Espectáculo de Magia  
10h45 | Palhaços  
11h10 | Chegada do Pai Natal 

Concerto de Natal 
19 de Dezembro, 17h00, na Igreja Paroquial de Mangualde 

Cantares de Janeiras 
Dia 2 de Janeiro de 2011, 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial 
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Concerto de Natal angaria bens para todas famílias mais 
carenciadas em Mangualde 
A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe mais um Concerto de Natal. Intitulado Concerto de Natal de Jakub 
Jan Ryba, a cantata realiza-se no próximo dia 19 de Dezembro, Domingo, pelas 17h00 e constitui uma 
estreia nacional. A iniciativa, que se insere no programa de Natal de Mangualde, é uma organização dos 
pelouros da Cultura e da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde e tem como objectivo a 
angariação de bens fundamentais. A entrada é livre, mas convida-se todos os participantes a contribuírem 
para a recolha de bens fundamentais (alimentares, roupa, etc.) que serão depois distribuídos pelas famílias 
mais carenciadas do concelho. 

O concerto, alusivo ao nascimento de Jesus de Nazaré, transmite uma atmosfera natalícia e conta com a 
participação da Orquestra de Câmara Piaget de Viseu e do Coro do Orfeão de Viseu sob a direcção de 
Jaroslav Mikus. 

De sublinhar que, inserido na programação «Natal em Mangualde 2010», no próximo dia 15 de Dezembro, 
pelas 10h00, um trenó puxado por 7 renas traz o Pai Natal a Mangualde. A iniciativa destina-se às cerca de 
1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde e conta com um espectáculo de magia, palhaços e 
muita animação. A magia do Natal vai acontecer no Pavilhão Municipal.  
Recorde-se, ainda, que o «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de Dezembro com a 
iluminação de todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, o Presépio e a Fonte dos Desejos. E 
que até ao 17 de Dezembro é possível contribuir para a campanha “Mangualde Solidário” que tem como 
objectivo a recolha de brinquedos para as crianças mais desfavorecidas do concelho. A recolha é feita no 
átrio da Câmara Municipal. E no dia 2 de Janeiro de 2011, pelas 14h00, no Auditório do Complexo 
Paroquial, terá lugar os Cantares de  Janeiras. 

Paralelamente, será possível apreciar a decoração natalícia das rotundas da cidade, uma acção que contou 
com a participação das várias Escolas de Mangualde. Também a criação do Postal de Natal da Câmara 
Municipal teve um contributo especial e diferente do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Especial das Escolas do Concelho. 

«NATAL EM MANGUALDE 2010» 
Programação: 

Árvore de Natal, Presépio e Fonte dos Desejos 
Iluminação a 2 de Dezembro, pelas 18h00, no Largo da Câmara 

Mangualde Solidário 
2 a 17 de Dezembro, no Átrio da Câmara Municipal 
Recolha de brinquedos para entrega a crianças mais carenciadas 

Chegada do Pai Natal 
15 de Dezembro, pelas 10h00, Pavilhão Municipal 
10h00 | Espectáculo de Magia 
10h45 | Palhaços 
11h10 | Chegada do Pai Natal  
Concerto de Natal 
19 de Dezembro, 17h00, na Igreja Paroquial de Mangualde 

Cantares de Janeiras 
Dia 2 de Janeiro de 2011, 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial 
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Pai Natal chega a Mangualde em trenó puxado por 7 renas 
No próximo dia 15 de Dezembro, pelas 10h00, um trenó puxado por 7 renas traz o Pai Natal a Mangualde. 
A iniciativa destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde e conta com um 
espectáculo de magia, palhaços e muita animação. A magia do Natal vai acontecer no Pavilhão Municipal. 

E a programação de Natal continua no dia 19 de Dezembro. A Igreja Paroquial de Mangualde acolhe mais 
um Concerto de Natal. Intitulado Cantata de Natal de Jakub Jan Ryba, o concerto realiza-se pelas 17h00 e 
constitui uma estreia nacional. A iniciativa é uma organização dos pelouros da Cultura e da Acção Social da 
Câmara Municipal de Mangualde e tem como objectivo a angariação de bens fundamentais. A entrada é 
livre, mas convida-se todos os participantes a contribuírem para a recolha de bens fundamentais 
(alimentares, roupa, etc.) que serão depois distribuídos pelas famílias mais carenciadas do concelho. 

Recorde-se, ainda, que o «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de Dezembro com a 
iluminação de todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, o Presépio e a Fonte dos Desejos. E 
que até ao 17 de Dezembro é possível contribuir para a campanha “Mangualde Solidário” que tem como 
objectivo a recolha de brinquedos para as crianças mais desfavorecidas do concelho. A recolha é feita no 
átrio da Câmara Municipal. 
E no dia 2 de Janeiro de 2011, pelas 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial, terá lugar os Cantares de  
Janeiras. 

Paralelamente, será possível apreciar a decoração natalícia das rotundas da cidade, uma acção que contou 
com a participação das várias Escolas de Mangualde. Também a criação do Postal de Natal da Câmara 
Municipal teve um contributo especial e diferente do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Especial das Escolas do Concelho. 

«NATAL EM MANGUALDE 2010» 
Programação: 

Árvore de Natal, Presépio e Fonte dos Desejos 
Iluminação a 2 de Dezembro, pelas 18h00, no Largo da Câmara 

Mangualde Solidário 
2 a 17 de Dezembro, no Átrio da Câmara Municipal 
Recolha de brinquedos para entrega a crianças mais carenciadas 

Chegada do Pai Natal 
15 de Dezembro, pelas 10h00, Pavilhão Municipal 
10h00 | Espectáculo de Magia 
10h45 | Palhaços 
11h10 | Chegada do Pai Natal 

Concerto de Natal 
19 de Dezembro, 17h00, na Igreja Paroquial de Mangualde 

Cantares de Janeiras 
Dia 2 de Janeiro de 2011, 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial 
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Posto de atendimento do exército em Mangualde 
Tags: destaque

Na passada sexta-feira, dia 10 de Dezembro, foi assinado o protocolo de colaboração 
entre o Exército e a Câmara Municipal de Mangualde. Este acordo faz nascer em 
Mangualde um Posto de Atendimento, que funcionará nas instalações da Câmara. A 
cerimónia protocolar, que decorreu pelas 15h30, contou com as presenças do Major-
General Jorge de Jesus dos Santos e do Presidente da Autarquia Mangualdense, João 
Azevedo. O protocolo terá um período experimental de três meses e depois terá a 
duração de um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos. 

Para João Azevedo este será um bom serviço para os mangualdenses, porque «é bom 
para o exército, porque os jovens podem conhecer melhor o exército, mas também é bom 
para a região e para os jovens, porque há jovens que não sabem como podem prestar um 
serviço militar e como podem aproveitar de forma séria este caminho profissional». Que é 
um «caminho diferente, porque é um emprego para servir a pátria», sublinhou ainda. 
Nesse sentido, o autarca não tem dúvidas que «a Câmara é obrigada a prestar este 
serviço para ajudar o exército e os jovens desta terra que assim podem ter uma nova 
oportunidade de emprego». Referiu ainda que se trata de um serviço de proximidade 
«uma vez que aquelas pessoas menos jovens, que já prestaram serviço militar e que se 
deslocavam a Viseu, agora poderão deslocar-se a Mangualde». Na recta final, o edil não 
deixou de lançar o repto ao exército: «gostaria muito que as comemorações do dia do 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

13-12-2010

Posto de atendimento do exército em Mangualde

Internet Nacional

Posto de atendimento do exército em Mangualde 13-12-2010 INTERNET

ID
:

34
28

82
6

1 de 2



exército fossem em Mangualde, faria muito gosto em que o exército nos desse essa 
oportunidade».

Segundo o Major-General Jorge de Jesus dos Santos «estes postos são uma 
disponibilização das Câmaras Municipais, de atendimento ao munícipe, com gente 
formada. Tem como objectivo prestar esclarecimentos às pessoas. Estarão em contacto 
directo com o centro de recrutamento de Viseu para esclarecer qualquer dúvida que 
possa surgir. Haverá um intercâmbio de informação, mas será fundamentalmente a 
Câmara de Mangualde a prestar a informação mais directa ao cidadão». Referiu ainda 
que «não estamos numa situação de carência grave, mas continuamos a precisar de 
gente. Temos os efectivos que estão estabelecidos e autorizados. Mas há sempre gente a 
entrar e a sair. Torna-se necessário todos os anos renovar». E para aqueles que optam 
por esta carreira são muitas as vantagens: «vencimento que não se pode considerar mau, 
progressão na carreira, valores que se transmitem, missões no exterior, crescimento em 
termos humanos, conjunto de experiências, formação que é dada. O Ministério da Defesa 
tem promovido um conjunto de acções que permitem haver uma certificação da 
formação», sublinhou o Major-General. 

DIVULGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR 

Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, que visa 
assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade a 
divulgação da prestação de serviço militar em Regime de Voluntariado (RV) e em Regime 
de Contrato (RC), bem como a prestação de esclarecimentos militares no âmbito das 
obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho, 
nomeadamente aqueles que dizem respeito a: Recenseamento Militar; Dia da Defesa 
Nacional; Certidões Militares; 2as vias de Cédulas Militares; Contagens de Tempo de 
Serviço; Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes); e 
Outros requerimentos. 

Por outro lado o Exército compromete-se a: dar formação aos recursos humanos da 
autarquia sobre a divulgação do serviço militar e os assuntos relacionados com as 
obrigações militares dos cidadãos; disponibilizar à CMM todos os meios de divulgação do 
serviço militar e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim 
como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos 
objectivos preconizados; definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado 
um interlocutor directo para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e 
qualidade desejável no atendimento ao cidadão; bem como colaborar com a autarquia na 
realização de eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a 
divulgação do serviço militar. 
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Investimento Empresarial

LOCAL

Investimentos - 42 milhões de euros e 726 postos de trabalho 
no concelho
Vídeo Dão TV 

 Cerca de 42 milhões de euros vão ser investidos a curto e médio prazo por mais de 30 empresas no concelho de 
Mangualde, no âmbito de protocolos de investimento de diplomacia económica local que foram assinados.  
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Feira do Livro

Entre os dias 14 e 17 de Dezembro, vai realizar-se na Biblioteca Municipal a Feira do Livro, organizada 
pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Mangualde. Aberta das 8h e 30m às 18 horas, a 
Feira contará no dia 14, com a presença do escritor e ilustrador Tiago Salgueiro que dinamizará sessões 
dirigidas a alunos do pré-escolar e 1º ciclo. 
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1ª Ourivesaria Online em Portugal 

Ourivesaria Pereirinha, lança 1ª loja Online em Portugal

            

A ourivesaria Pereirinha, com sede em Mangualde, lançou no passado dia 9 Dezembro, a 1ª Ourivesaria 

Online. À mais de70 anos no mercado, esta empresa Ourivesaria já conta com duas lojas “reais” em 

Mangualde, uma junto à Rotunda dos “Prazeres” e outra no Rossio (junto ao BES), conta já com cerca de 9 

colaboradores. 

  Este comércio tradicional de Mangualde, tem-se pautado pela inovação e regular “actualização da cara” 

das suas lojas, o que faz com que os clientes fiquem motivados a entrar e a comprar, “ ao longo da história 

da Ourivesaria Pereirinha, fomos habituando os nosso cliente à inovação, à remodelação dos espaços, o 

cliente fica agradado e motiva a compra” diz Pedro Guimarães, gerente da empresa. 

Como todas as "ourivesarias de tradição" a nossa casa começou por ser uma bicicleta com um baú algures 

nos anos 30. Naquela altura o então proprietário, o Sr. Joaquim Pereirinha, deslocava-se com segurança de 

bicicleta e pernoitava em casa do último cliente. Éramos, em conjunto com clientes, uma grande família. 

Seguiu-se o estabelecimento e os mercados municipais espalhados por toda a Beira Alta.  

 Sempre com o mote de inovar em mente, Pedro Guimarães, quis marcar o ano de 2010, com a inovação. 

Se assim o pensou assim o fez e assim nasceu a primeira Ourivesaria online em Portugal, com mais de 

10000 artigos ao dispor do cyber-cliente, onde quer que ele esteja. 

 “ Este é sem duvida um passo de gigante em Portugal, no que a ourivesarias diz respeito, não há nada 

igual em Portugal, estamos muito contentes por conseguirmos ser os pioneiros no nosso País ” refere o 

Empresário. 
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(foto:Presidente da Câmara, João Azevedo a usar a nova plataforma com o empresário Pedro 

Guimarães)

           

 Pedro Guimarães lembra que agora o universo de clientes aumentou, “ neste momento o mundo é o nosso 

potencial cliente, no entanto esta plataforma foi pensada com muito carinho para os Portugueses (Beirões 

em especial) que estão espalhados por esse mundo fora. Agora eles podem comprar quando quiserem, no 

conforto do seu lar, a prenda de Natal, a prenda de aniversário para a esposa, para a sogra, sem que tenha 

que ser na altura das férias quando vem a Mangualde, agora em 72h a compra desejada está em qualquer 

parte do Mundo”. 

"Novas mentes e novas tecnologias para o mesmo negócio de sempre. É muito agradável ver a procura que 

os produtos nacionais têm nas comunidades emigradas. Receber uma encomenda com selo português 

mata, momentaneamente, muitos quilómetros de saudade", acrescenta o empresário 

            

(foto:Vereador da CMM, João Lopes com o repórter Artur Santos a testarem o site pereirinha.com)
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Este projecto inovador em Portugal, já criou um posto de trabalho, mas o Empresário quer que dentro de 3 

anos, o projecto cresça e consiga criar mais posto de trabalho, “ pelo menos tenho o objectivo de dentro de 

3 anos tenha mais 3 pessoas, num total de 4, a trabalharem em exclusivo para o site. Habituamos as 

pessoas a terem um tratamento especial ao longo dos 70 anos, não queremos que a inovação apague essa 

marca”
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7ªJornada da 2ª Divisão Distrital 

O Desportivo iniciou a partida com: Manuel Fernandes, Tonito, Cartaxo, Pedro Bill e 

Sérgio Peixoto, Alécio, Pedro Rocha, Janeiro e Paulito, Eduardo e Dani. 

O jogo começou com a equipa da casa a demonstrar bastante apatia e a desperdiçar 

algumas situações de golo. Os atacantes do Desportivo denotavam total desacerto na 

hora da finalização, especialmente Janeiro. O Boassas ia defendendo como podia 

tentando adiar o golo do Desportivo. 

Já perto do final da 1ª parte, Alécio num remate de fora da área abriu o activo e levou 

o Desportivo em vantagem para o intervalo. 

Na 2ª parte continuou o “festival” de situações de golo desperdiçadas. Ainda assim, 

logo a abrir Dani ampliou para 2 x 0. O Boassas demonstrava muitas dificuldades em 

segurar os atacantes mangualdenses e Zé Manel (que substituiu o lesionado Paulito) 

aumentou para 3 x 0. A partir daqui Eduardo (de regresso às boas exibições) tomou 

conta do jogo e criou bastantes desequilíbrios na frágil defensiva da equipa visitante. 

Foi ele o autor do 4º golo do Desportivo. Começava a adivinhar-se mais uma goleada 

no Municipal de Mangualde, quando Cartaxo na sequência de um canto aumentou 

para 5 x 0. 

Pouco depois o árbitro (boa actuação) deu por terminada a partida, ficando o 

resultado aquém das muitas situações de golo criadas. 

Em jeito de balanço desta 1ª volta (a 2ª volta inicia-se apenas em Janeiro de 2011) 

podemos referir que o Desportivo está embalado para atingir o objectivo de se sagrar 

campeão, possuindo 5 pontos de vantagem em relação ao 2º classificado. 

O próximo jogo disputa-se a 09 de Janeiro de 2011, com o Desportivo a receber 

a equipa do Sezures, no Municipal de Mangualde.
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Mangualde assinalou o Dia Internacional do Voluntariado 

O Banco Local de Voluntariado de Mangualde, no âmbito das comemorações do Dia 
Internacional do Voluntariado (5 de Dezembro), promoveu uma visita no dia 4 de 
Dezembro, aos seus voluntários, à Casa da Acreditar de Coimbra, instituição que presta 
apoio às crianças com cancro e respectivas famílias. O Banco de Voluntariado é uma 
iniciativa da Rede Social de Mangualde, da qual a Câmara Municipal de Mangualde faz 
parte e preside ao seu CLAS (Conselho Local de acção Social). 
O projecto das Casas da Acreditar conta apenas com voluntários para o exercício das 
tarefas diárias. Esta instituição visa assegurar um local de permanência às crianças 
residentes fora da região onde o Hospital está implantado durante os períodos de 
tratamento ambulatório, permitindo alojá-las acompanhadas das respectivas famílias. 
Os interessados em ajudar esta instituição poderão faze-lo através do voluntariado, 
tornando-se associados, ou através de ofertas ou donativos. 
Este foi um momento de intensa partilha, de troca de experiencias e de convívio entre os 
voluntários tendo sido muito apreciado por todos. 
www.acreditar.org.pt
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Mangualde e Nelas terão postos de atendimento do Exército 
Os concelhos de Mangualde e de Nelas, no distrito de Viseu, vão ter postos de atendimento do Exército
português, no âmbito de protocolos a assinar hoje à tarde. 

Os postos de atendimento funcionarão nas instalações das câmaras municipais. Os protocolos terão um 
período experimental de três meses e depois a duração de um ano, renovando-se automaticamente por 
iguais períodos. 

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, disse à agência Lusa que o objetivo é “divulgar e 
dar respostas diretas às pessoas sobre o que é o Exército em Portugal”, através de um funcionário da 
autarquia que receberá formação específica. 

O autarca considerou que, desta forma, a autarquia passa a dar dois contributos: “ajudar o Exército no 
recrutamento de pessoas e, ao mesmo tempo, arranjar soluções de empregabilidade” para os munícipes. 

“Ao não terem grande informação, as pessoas por vezes ficam condicionadas a uma ideia diferente que têm 
do que são as Forças Armadas e acabam por se perder excelentes valores”, disse. 

Na opinião de João Azevedo, este é “mais um serviço de proximidade que a autarquia vai disponibilizar, 
aproveitando os quadros que tem e contribuindo assim para o desenvolvimento do país”. 

Estes protocolos inserem-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, que visa assegurar a 
disponibilidade de recursos humanos qualificados e a divulgação da prestação de serviço militar em Regime 
de Voluntariado e em Regime de Contrato. 

Por outro lado, têm como objetivo prestar esclarecimentos no âmbito das obrigações militares, 
nomeadamente sobre recenseamento militar, o Dia da Defesa Nacional, certidões militares, segundas vias 
de cédulas militares, contagens de tempo de serviço e requerimentos para complemento de pensão e 
reforma dos ex-combatentes. 

Ao Exército cabe dar formação aos recursos humanos das autarquias sobre a divulgação do serviço militar 
e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos e disponibilizar à Câmara Municipal 
todos os meios de divulgação do serviço militar, bem como outras informações relativas às obrigações 
militares dos cidadãos. 
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Funcionárias de fábrica de confecções preocupadas com o 
futuro

Algumas dezenas de funcionárias de uma fábrica de confecções em Mangualde estiveram (durante a 

manhã - 9.12.2010) reunidas em frente ao espaço laboral, reticentes quanto ao seu futuro. 

As funcionárias dizem que eram «para entrar de férias no dia 17» uma vez que «no dia 15 vai a tribunal a 

insolvência da fábrica» isto porque «algumas colegas estiveram três meses sem receber e a patroa não 

pagou, dizendo que não tinha dinheiro». 

«Agora ela (patroa), diz que não há dinheiro para nos pagar» referem, lembrando que a empregadora lhes 

afixou um papel em que dizia que iam «6 dias para casa» porque tinham «dias de 2009 para gozar». As 

funcionárias contaram aos jornalistas que têm algum dinheiro em atraso como «o subsídio para receber de 

2009, um mês, e o subsídio de 2010, metade de Novembro que não sabemos se é mês se é gratificação». 

«Ela estes anos todos nunca nos passou o ordenado mínimo e houve anos que nem o salário mínimo nos 

deu e agora diz que vamos aguardar pela decisão do tribunal que o tribunal nos vai pagar», desabafam as 

funcionárias presentes na frente da fábrica. E concluem, «como nós nunca trabalhámos para o tribunal 

queremos saber se o tribunal sempre nos vai pagar ou não». 

As funcionárias que deveriam hoje estar a trabalhar foram «alteradas para férias». Decidiram juntar-se à 

porta da fábrica esperando que lhes seja dito «para onde é que foi o ordenado e para onde é que foram as 

coisas.» 

Neste momento laboram na fábrica cerca de 100 funcionárias, um número que já foi bem mais elevado. 

«Este ano já saíram cerca de 30 pessoas», dizem. 
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Sindicato trabalhadores sector têxtil - «Só num país como o nosso é que acontece uma coisa 

destas»

«Só num país como o nosso é que acontece uma coisa destas», disse aos jornalistas Carlos João do 

Sindicato de Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Alta. 

O responsável critica que «os patrões se queixam que a legislação em Portugal é muito rígida» 

considerando que estes «fazem as coisas como querem». Exemplo disso é o caso destas funcionárias que 

hoje se deslocaram para o trabalho e «deram com o nariz na porta» já que «estava a porta fechada com um 

comunicado a mandá-las para casa». 

«Isto prova que os nossos patrões fazem o que querem, despedem quando querem, não pagam e fazem 

tudo e os trabalhadores infelizmente não reagem», sublinha. 

Empresa pede apoio às entidades públicas para «manter os postos de trabalho»

Sobral Abrantes advogado da empresa de confecção têxtil disse em declarações à rádio Mangualde que «a 

fábrica está encerrada paras gozo de férias dos trabalhadores até ao dia 3 de Janeiro» e «é só esse o 

motivo porque a empresa está encerrada». No entanto o advogado confirma que «a situação económica da 

empresa é muito difícil» e que foi «requerido no Tribunal de Mangualde a insolvência da empresa» estando 

agendada para dia 15 de Dezembro a continuação da audiência de julgamento. 

«A administração da empresa tudo tem feito para a manter em laboração. Este processo foi requerido por 

17 trabalhadores que já não estão ao serviço e solicitou a apoio das entidades públicas – quer do município 

de Mangualde, quer das outras entidades – no sentido de ter algum apoio que permita a sua viabilização», 

esclareceu o advogado esperando «que este apelo que foi feito tenha algum retorno e que permita não 

encerrar a empresa». 

De acordo com Sobral Abrantes «apenas o subsídio de férias» referente ao ano de 2009 estará «em 

atraso». «Não houve condições financeiras para liquidar», referiu lembrando que «é natural que os 

trabalhadores tenham receio pelos seus postos de trabalho» no entanto espera «que este receito e que esta 

manifestação dos trabalhadores também permita alertas as entidades competentes para se porem no 

terreno e tentarem auxiliar a administração da empresa» evitando que se percam «mais de 100 postos de 

trabalho no concelho de Mangualde». 

Reacções de João Azevedo

Preocupado com a possibilidade da fábrica sedeada em Mangualde fechar portas, o Presidente da Câmara 

Municipal de Mangualde – João Azevedo – lembrou aos microfones da DãoTV que caso isso aconteça «a 

Câmara Municipal através do seu Gabinete de Apoio, junto com a direcção do Centro de Emprego e a 

Segurança Social» tudo farão para «rapidamente resolver o problema e repor os direitos que as pessoas 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-12-2010

Funcionárias de fábrica de confecções preocupadas com o futuro

Internet Nacional

Funcionárias de fábrica de confecções preocupadas com o futuro 10-12-2010 INTERNET

ID
:

34
22

46
8

2 de 3



têm nomeadamente a colocação imediata das pessoas num registo de desemprego para que possam 

passar um Natal melhor». 

«Caso aconteça o encerramento da fábrica tenho a esperança de que a curto e médio prazo essas pessoas 

sejam recolocadas no mercado de trabalho», salientou o edil lembrando que existem em Mangualde 

«grandes empresas que precisam em permanência de pessoas». 

«Esta situação se acontecer vai ter uma resposta imediata por parte da Câmara e por parte do Centro de 

Emprego e da Segurança Social para que as pessoas fiquem tranquilas», concluiu lembrando que esta «é 

uma situação complicada» que exige que se encontrem soluções rápidas «para que isto se resolva de 

forma positiva» 
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Mangualde – Capela de Tibaldinho alvo de requalificação

Intervenção efectuada pela Câmara Municipal de Mangualde, pela Comissão da Capela e pela Junta 

de Freguesia

No passado dia 4 de Dezembro, sábado, realizou-se a Festa de Santa Bárbara, na aldeia de Tibaldinho, em 

Alcafache. A festa teve início com uma missa, seguida de procissão em homenagem à Santa. Este 

momento foi o «ideal» para referenciar as obras de requalificação da capela de Tibaldinho efectuadas pela 

Câmara Municipal de Mangualde, pela Comissão da Capela e pela Junta de Freguesia. A capela de 

Tibaldinho é agora uma capela «praticamente nova e com excepcionais condições para a prática de 

cerimónias religiosas». 

Nesta intervenção, procedeu-se ao restauro do telhado, pinturas interiores e fachada exterior. Foram 

igualmente executadas obras de carpintaria com o completo restauro da zona do coro e substituição das 

vitrinas da capela.

Na cerimónia esteve presente o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, que teceu 

algumas palavras de «elogio pelo esforço e determinação de todos aqueles que estiveram no dia-a-dia 

empenhados nas obras de restauro».
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Mangualde – Funcionárias de fábrica de confecções preocupadas 
com o futuro

C.S.

Algumas dezenas de funcionárias de uma fábrica de confecções em Mangualde estão reunidas em frente ao espaço 

laboral, reticentes quanto ao seu futuro. 

As funcionárias dizem que eram «para entrar de férias no dia 17» uma vez que «no dia 15 vai a tribunal a 

dissolvência da fábrica» isto porque «algumas colegas estiveram três meses sem receber e a patroa não 

pagou, dizendo que não tinha dinheiro».

«Agora ela (patroa), diz que não há dinheiro para nos pagar» referem, lembrando que a empregadora lhes 

afixou um papel em que dizia que iam «6 dias para casa» porque tinham «dias de 2009 para gozar». As 

funcionárias contaram aos jornalistas que têm algum dinheiro em atraso como «o subsídio para receber de 

2009, um mês, e o subsídio de 2010, metade de Novembro que não sabemos se é mês se é gratificação».
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«Ela estes anos todos nunca nos passou o ordenado mínimo e houve anos que nem o salário mínimo nos 

deu e agora diz que vamos aguardar pela decisão do tribunal que o tribunal nos vai pagar», desabafam as 

funcionárias presentes na frente da fábrica. E concluem, «como nós nunca trabalhámos para o tribunal 

queremos saber se o tribunal sempre nos vai pagar ou não».

As funcionárias que deveriam hoje estar a trabalhar foram «alteradas para férias». Decidiram juntar-se à 

porta da fábrica esperando que lhes seja dito «para onde é que foi o ordenado e para onde é que foram as 

coisas.»

«Houve sempre muito trabalho, só que agora de momento diz que não há trabalho porque existe outra 

fábrica por baixo desta a trabalhar e desde que essa fábrica abriu foi a nossa ruína», esclarecem as 

funcionárias.

Neste momento laboram na fábrica cerca de 100 funcionárias, um número que já foi bem mais elevado. 

«Este ano já saíram cerca de 30 pessoas», dizem.

Sindicato trabalhadores sector têxtil - «Só num país como o nosso é que acontece uma coisa 

destas»

«Só num país como o nosso é que acontece uma coisa destas», disse aos jornalistas Carlos João do 

Sindicato de Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Alta.

O responsável critica que «os patrões se queixam que a legislação em Portugal é muito rígida» 

considerando que estes «fazem as coisas como querem». Exemplo disso é o caso destas funcionárias que 

hoje se deslocaram para o trabalho e «deram com o nariz na porta» já que «estava a porta fechada com um 

comunicado a mandá-las para casa».

«Isto prova que os nossos patrões fazem o que querem, despedem quando querem, não pagam e fazem 

tudo e os trabalhadores infelizmente não reagem», sublinha.
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Mangualde assinalou o Dia Internacional do Voluntariado

O Banco Local de Voluntariado de Mangualde, no âmbito das comemorações do Dia Internacional do 

Voluntariado (5 de Dezembro), promoveu uma visita, aos seus voluntários, à Casa da Acreditar de Coimbra, 

instituição que presta apoio às crianças com cancro e respectivas famílias. O Banco de Voluntariado é uma 

iniciativa da Rede Social de Mangualde, da qual a Câmara Municipal de Mangualde faz parte e preside ao 

seu CLAS (Conselho Local de acção Social).

O projecto das Casas da Acreditar conta apenas com voluntários para o exercício das tarefas diárias. Esta 

instituição visa assegurar um local de permanência às crianças residentes fora da região onde o Hospital 

está implantado durante os períodos de tratamento ambulatório, permitindo alojá-las acompanhadas das 

respectivas famílias.

Os interessados em ajudar esta instituição poderão faze-lo através do voluntariado, tornando-se 

associados, ou através de ofertas ou donativos.

Este foi um momento de «intensa partilha, de troca de experiencias e de convívio entre os voluntários 

tendo sido muito apreciado por todos».
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NIC da GNR de Mangualde faz MEGA apreensão

Veículos «martelados» vão ser alvo de «peritagem minuciosa» 

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Mangualde levou a cabo uma forte operação de investigação 

que resultou na apreensão de oito veículos que tinham sido roubados e que neste momento estavam a ser 

alvo de falsificação e viciação.

A investigação, que estava a ser levada a cabo há cerca de 3 meses, contou com a colaboração da Polícia 

Judiciária e incidiu na prática de furto qualificado, falsificação e viciação de veículos.

A operação, que decorreu ao longo dos dias de ontem e hoje (6 e 7 DEZ) na zona de Vilar Seco – concelho 

de Nelas, culminou com a apreensão dos veículos e sua remoção para o estaleiro da Câmara Municipal de 

Mangualde onde será feita uma «peritagem minuciosa».

De acordo com fonte da GNR, entre os veículos agora recuperados encontravam-se 3 tractores de camião, 

um veículo pesado de mercadorias, uma galera de um camião com diverso material no interior (que tinha 

sido roubada no Verão em São João do Tojal), dois veículos ligeiros de mercadorias (um dos quais que 

estaria a ser confiscado pelas Finanças) e um ligeiro de passageiros da marca Mercedes. O proprietário da 

galera foi já contactado pelas autoridades.

Para já «há fortes suspeitas» sobre indivíduos que estarão directamente ligados ao acto criminoso, no 

entanto «ainda não foi feita qualquer detenção uma vez que não houve flagrante delito».

As autoridades vão continuar a investigar o caso de modo a apurar os autores do ilícito e a proveniência dos 

veículos recuperados.

Ao que o MangualdeOnline conseguiu apurar, os suspeitos estarão referenciados pelas autoridades tendo 

antecedentes criminais por casos semelhantes.
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25º Encontro de Cantadores de Janeiras em Mangualde 

A Tradição dos Cantares de Natal, Janeiras e Reis encanta a Igreja Matriz de São Julião 
de Azurara no próximo dia 26 de Dezembro, às 15h00 com o 25º Encontro de Cantadores 
de Janeiras. A iniciativa, organizada pela ACAB – Associação Cultural de Azurara da 
Beira, com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, conta com diversas 
participações: Grupo de Cantares da ACAB – Mangualde, Grupo de Cantares de LALIM – 
Lamego, Associação Cultural e Recreativa de Loureiro – Grijó e Rancho Folclórico de 
Passos de Silgueiros – Viseu. 

De sublinhar ainda que, no âmbito da programação «Natal em Mangualde 2010», no 
próximo dia 15 de Dezembro, pelas 10h00, um trenó puxado por 7 renas traz o Pai Natal 
a Mangualde. A iniciativa destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho 
de Mangualde e conta com um espectáculo de magia, palhaços e muita animação. A 
magia do Natal vai acontecer no Pavilhão Municipal. E no Domingo, dia 19 de Dezembro, 
será possível assistir ao Concerto de Natal que se realizará pelas 17h00 na Igreja 
Paroquial de Mangualde. 

Recorde-se, ainda que o «Natal em Mangualde 2010» começou no passado dia 2 de 
Dezembro com a iluminação de todo o Largo da Câmara Municipal pela Árvore de Natal, 
o Presépio e a Fonte dos Desejos. E que até ao 17 de Dezembro é possível contribuir 
para a campanha “Mangualde Solidário” que tem como objectivo a recolha de brinquedos 
para as crianças mais desfavorecidas do concelho. A recolha é feita no átrio da Câmara 
Municipal.

Paralelamente, será possível apreciar a decoração natalícia das rotundas da cidade, uma 
acção que contou com a participação das várias Escolas de Mangualde. Também a 
criação do Postal de Natal da Câmara Municipal teve um contributo especial e diferente 
do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Especial das Escolas do 
Concelho.
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Mangualde – Diagnóstico Social aprovado por unanimidade

Documento foi aprovado pelo Conselho Local de Acção Social de Mangualde

Demografia, Emprego, Actividade Económica, Acção Social, Habitação, Educação, Saúde, Associativismo, 

Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais, Segurança, Justiça e Criminalidade, Turismo e 

Ambiente

O Conselho Local de Acção Social de Mangualde (CLASM), do Programa Rede Social - do qual a Câmara 

Municipal de Mangualde faz parte -, aprovou por unanimidade o Diagnóstico Social 2010. Este documento, 

que se traduz num Retrato Geral Social do Concelho, permite assim um conhecimento sustentado da 

realidade, identificando forças, as fraquezas, as potencialidades e as ameaças do Concelho de Mangualde, 

bem como as prioridades de intervenção e servirá de base ao Plano de Desenvolvimento Social, onde serão 

definidas estratégias de combate/atenuação a estas problemáticas.

Este trabalho, decorrente da implementação da Rede Social no Concelho, resulta de uma parceria efectiva 

e alargada, contemplando os agentes sociais de diferentes áreas de intervenção e natureza. Recorde-se 

que em Abril último já havia sido o Pré-Diagnóstico Social Concelhio 2010.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, este documento «é fundamental 

para determinar as futuras linhas de actuação porque faz uma caracterização do Concelho, indicando os 

problemas e as necessidades da população Mangualdense, mas também os recursos e potencialidades 

existentes ao nível concelhio para lhes fazer face». Porque só «com um estudo destes em mãos é que é 

possível definir e concretizar uma política de gestão enquadrada verdadeiramente com a realidade», 

sublinha o autarca.

Aliás, continua João Azevedo, «o pré-diagnóstico já nos havia ditado algumas linhas condutoras, que foram 

fundamentais para o caminho que já começamos a percorrer, desde os protocolos de investimento 

assinados esta semana, à Unidade de Saúde Familiar, ao Primeiro Centro Escolar, entre outros».
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Conclusões gerais do documento

O Diagnóstico Social do Concelho de Mangualde constitui-se como um instrumento de planeamento que 

servirá de base de suporte ao Plano de Desenvolvimento Social. Assim, e de acordo com a auscultação dos 

parceiros do CLASM e de outros elementos da Comunidade com intervenção/conhecimento na esfera do 

social, as problemáticas definidas foram o “Desemprego e Falta de Empreendedorismo”, o “Envelhecimento 

Desprotegido”, os “Comportamentos Aditivos” e as “Famílias Multiproblemáticas”.

Este documento de Diagnóstico está aberto a actualizações.
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Mangualde – Edil entregou «Diário do Estudante»

A Câmara Municipal de Mangualde «aposta na Educação e no apoio aos mais jovens» e para isso produziu 

cerca de mil e duzentas unidades do «Diário do Estudante – com apontamentos» que distribuiu ontem, dia 

6, junto das escolas. O encontro teve lugar pelas 11h30, no Agrupamento de Escolas de Mangualde, onde o 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, entregou os Diários aos directores de turma 

de todas as escolas do concelho, do 2.º e 3.º Ciclos e EFA’s. Para o efeito estiveram também presentes o 

Vice-presidente e Vereador da Educação, Joaquim Patrício, o Presidente da CAP – Comissão 

Administrativa Provisória, Agnelo Figueiredo, e o Administrador Executivo da Caixa Agrícola Vale do Dão e 

Alto Vouga, Vitor Gomes.

Este «Diário do Estudante», da Editora Nova Educação, «é uma importante ferramenta de trabalho para os 

jovens alunos». Possui uma agenda diária com provérbios, um calendário escolar, orientações para estudar, 

verbos dos testes – significados, direitos e deveres do estudante (Lei) e apontamentos de várias Disciplinas.

Ao entregar aos jovens alunos este Diário, a Câmara Municipal de Mangualde está a apoiar e a fomentar o 

sucesso escolar no concelho. Esta iniciativa contou com o apoio da Caixa Agrícola Vale do Dão e Alto 

Vouga
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Mangualde - Rotary Club entregou 26 cabazes de Natal à Santa 
Casa da Misericórdia

Cabazes destinam-se a famílias carenciadas

O Rotary Club de Mangualde procedeu à entrega de 26 cabazes de Natal à Santa Casa da Misericórdia de 

Mangualde de modo a poder apoiar famílias mais carenciadas do concelho. 

Esta iniciativa surgiu de uma candidatura a um subsídio distrital da Rotary Foundation concretizada pelo 

Past Governador de Rotary Manuel Cordeiro e que «só agora foi possível concretizar».

«Estes 26 cabazes que foram adstritos ao Rotary Club de Mangualde, destinam-se a minorar dificuldades 

de algumas famílias carenciadas no nosso concelho e enquadram-se num investimento de cerca de 55 mil 

euros que Rotary Internacional efectuou com a entrega de 1200 capazes na zona norte e centro do país», 

explicam os responsáveis do Rotary Clube de Mangualde.

Na descrição do projecto, Manuel Cordeiro lembrava que «os tempos de crise que vivemos fez com que 

muitas famílias deixassem de ter condições para alimentar condignamente os seus filhos, muitos dos quais 

se encontram em idade escolar. Com este projecto pretendemos minimizar esses efeitos».

Em Mangualde, no momento da entrega dos referidos cabazes à Santa Casa da Misericórdia, o Rotary 

Club de Mangualde sublinhou a importância que estas iniciativas têm nos dias que correm, lembrando que 

o Rotary em Mangualde, nesta quadra natalícia, vai também promover uma visita ao Lugar dos Afectos em 

Aveiro no dia 12 de Dezembro, onde pretende proporcionar a crianças carenciadas do concelho, a 

sensibilização aos valores afectivos «que tanta falta nos fazem
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Mangualde com posto de atendimento do exército

Protocolo de colaboração entre o Exército e a Câmara Municipal assinado dia 10 de Dezembro, sexta-feira, pelas 15h30, no 

Salão Nobre, com presenças do Major-General Jorge de Jesus dos Santos e do Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo

Na próxima sexta-feira, dia 10 de Dezembro, será assinado o protocolo de colaboração entre o Exército e a 

Câmara Municipal de Mangualde. Este acordo irá fazer nascer em Mangualde um Posto de Atendimento, 

que funcionará nas instalações da Câmara. A cerimónia protocolar está agendada para as 15h30 e contará 

com as presenças do Major-General Jorge de Jesus dos Santos e do Presidente da Autarquia 

Mangualdense, João Azevedo. O protocolo terá um período experimental de três meses e depois terá a 

duração de um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos. 

Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, que visa assegurar a 

disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade a divulgação da prestação de 

serviço militar em Regime de Voluntariado (RV) e em Regime de Contrato (RC), bem como a prestação de 

esclarecimentos militares no âmbito das obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos 

Paços do Concelho, nomeadamente aqueles que dizem respeito a: Recenseamento Militar; Dia da Defesa 

Nacional; Certidões Militares; 2as vias de Cédulas Militares; Contagens de Tempo de Serviço; 

Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes); e Outros requerimentos.

Por outro lado o Exército compromete-se a: dar formação aos recursos humanos da autarquia sobre a 

divulgação do serviço militar e os assuntos relacionados com as obrigações militares dos cidadãos; 

disponibilizar à CMM todos os meios de divulgação do serviço militar e demais informação relativa às 

obrigações militares dos cidadãos, assim como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal 

cumprimento dos objectivos preconizados; definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado 
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um interlocutor directo para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e qualidade desejável no 

atendimento ao cidadão; bem como colaborar com a autarquia na realização de eventos de carácter 

cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a divulgação do serviço militar.

Actualizado em Terça, 07 Dezembro 2010 10:14  
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Mangualde - Centro Bujutsu recolhe roupa e calçado para os 
mais necessitados

O "CBMA - Centro Bujutsu de Mangualde", Associação para a Educação e Formação Desportiva através 

das Artes Marciais, está - à semelhança do ano transacto - a proceder a uma Campanha de Solidariedade 

com o apoio do Município de Mangualde. Este ano, a Campanha irá incidir sobre a recolha de Roupas e 

Calçado, estando esta aberta a todos os sócios do CBMA e a todos os interessados em contribuir.

A Campanha irá decorrer até 20 DE DEZEMBRO e os donativos poderão ser entregues no Pavilhão 

Gimnodesportivo Municipal às Segundas e Quartas, das 18h30 às 21h00 ao Sensei Pedro Veloso.

Para mais informações, os interessados poderão contactar para o 931648831 ou para o email 

geral.cbma@gmail.com
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Mangualde – Município homenageia Alexandre Alves (8 DEZ)

(Legenda da Imagem: Biblioteca Municipal Dr Alexandre Alves)

Dia 8 de Dezembro, pelas 10h00, no Salão Nobre da CM Mangualde. Com presença do Presidente da 

Câmara, João Azevedo.

O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde recebe, no dia 8 de Dezembro, quarta-feira, a cerimónia 

de homenagem ao Dr. Alexandre Alves. Com início marcado para as 10h00, este momento pretende 

agradecer à família pela doação da biblioteca particular de Alexandre Alves. As intervenções ficam a cargo 

de Marques Marcelino (Presidente da Associação Cultural de Azurara da Beira), João Luís Inês Vaz 

(Arqueólogo), Jorge Alves (filho de Alexandre Alves) e João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde.

Pelas 11h00, vai ser possível conhecer o Fundo Bibliotecário de Alexandre Alves através de uma visita, com 

duração prevista de meia hora, na Biblioteca Municipal.

Programa:

Salão Nobre da Câmara Municipal

10h00 - Homenagem e agradecimento à família
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Intervenções:

·      Marques Marcelino, Presidente da Associação Cultural de Azurara da Beira

·      João Luís Inês Vaz, Arqueólogo

·      Jorge Alves, filho de Alexandre Alves

·      João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde

11h00 - Visita ao Fundo Bibliográfico Dr. Alexandre Alves, na Biblioteca Municipal*

*será disponibilizado pela Câmara Municipal um autocarro que o/a levará até à Biblioteca Municipal. A 

viagem de regresso será assegurada pelo mesmo meio
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Mangualde – Ajudar o Tiago - JS está a angariar fundos para obter cadeira de rodas adaptada

A Juventude Socialista de Mangualde está a promover mais uma iniciativa de solidariedade social com o 

objectivo de angariar fundos para a obtenção de uma cadeira de rodas adaptada para um jovem estudante 

do Concelho, o Tiago Ferreira. 

Com o lema: “Contra o Sedentarismo – Desporto para todos – Mais Igualdade de Oportunidades”, a JS 

Mangualde «apela assim ao espírito de entreajuda e generosidade neste tempo de paz, união, 

solidariedade, alegria e amizade. Para uma sociedade mais justa e igualitária».

Os interessados em contribuir para esta causa poderão fazer os seus donativos no Crédito Agrícola Vale do 

Dão e Alto Vouga de Mangualde, numa conta em nome de Tiago José M. Ferreira, com o NIB: 0045 3060 

40225194852 86.

«Vamos todos colaborar nesta iniciativa e tornar o Natal ainda mais Feliz ao Tiago»

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

07-12-2010

Mangualde – Ajudar o Tiago - JS está a angariar fundos para obter cadeira de rodas adaptada 

Internet Nacional

Mangualde – Ajudar o Tiago - JS está a angariar fundos para obter cadeira de rodas adaptada 07-12-2010 INTERNET

ID
:

34
18

99
3

1 de 1



Mangualde - Investimentos - 42 milhões de euros e 726 postos de trabalho 
no concelho (VIDEO)

Cerca de 42 milhões de euros vão ser investidos a curto e médio prazo por mais de 30 
empresas no concelho de Mangualde, no âmbito de protocolos de investimento de 
diplomacia económica local que foram assinados. 

Actualizado em Terça, 07 Dezembro 2010 15:52
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Mangualde - Centro Bujutsu recolhe roupa e calçado para os mais 
necessitados

O "CBMA - Centro Bujutsu de Mangualde", Associação para a Educação e Formação 
Desportiva através das Artes Marciais, está - à semelhança do ano transacto - a proceder 
a uma Campanha de Solidariedade com o apoio do Município de Mangualde. Este ano, a 
Campanha irá incidir sobre a recolha de Roupas e Calçado, estando esta aberta a todos 
os sócios do CBMA e a todos os interessados em contribuir. 

A Campanha irá decorrer até 20 DE DEZEMBRO e os donativos poderão ser entregues 
no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal às Segundas e Quartas, das 18h30 às 21h00 ao 
Sensei Pedro Veloso. 

Para mais informações, os interessados poderão contactar para o 931648831 ou para o 
email geral.cbma@gmail.com . 
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Mangualde - Rotary Club entregou 26 cabazes de Natal à Santa Casa da 
Misericórdia

Cabazes destinam-se a famílias carenciadas

O Rotary Club de Mangualde procedeu à entrega de 26 cabazes de Natal à Santa Casa 
da Misericórdia de Mangualde de modo a poder apoiar famílias mais carenciadas do 
concelho.
Esta iniciativa surgiu de uma candidatura a um subsídio distrital da Rotary Foundation 
concretizada pelo Past Governador de Rotary Manuel Cordeiro e que «só agora foi 
possível concretizar». 

«Estes 26 cabazes que foram adstritos ao Rotary Club de Mangualde, destinam-se a 
minorar dificuldades de algumas famílias carenciadas no nosso concelho e enquadram-se 
num investimento de cerca de 55 mil euros que Rotary Internacional efectuou com a 
entrega de 1200 capazes na zona norte e centro do país», explicam os responsáveis do 
Rotary Clube de Mangualde. 

Na descrição do projecto, Manuel Cordeiro lembrava que «os tempos de crise que 
vivemos fez com que muitas famílias deixassem de ter condições para alimentar 
condignamente os seus filhos, muitos dos quais se encontram em idade escolar. Com 
este projecto pretendemos minimizar esses efeitos». 

Em Mangualde, no momento da entrega dos referidos cabazes à Santa Casa da 
Misericórdia, o Rotary Club de Mangualde sublinhou a importância que estas iniciativas 
têm nos dias que correm, lembrando que o Rotary em Mangualde, nesta quadra natalícia, 
vai também promover uma visita ao Lugar dos Afectos em Aveiro no dia 12 de Dezembro, 
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onde pretende proporcionar a crianças carenciadas do concelho, a sensibilização aos 
valores afectivos «que tanta falta nos fazem». 
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Mangualde – Diagnóstico Social aprovado por unanimidade

Documento foi aprovado pelo Conselho Local de Acção Social de Mangualde

Demografia, Emprego, Actividade Económica, Acção Social, Habitação, Educação, 
Saúde, Associativismo, Equipamentos Desportivos, Recreativos e Culturais, Segurança, 
Justiça e Criminalidade, Turismo e Ambiente 

O Conselho Local de Acção Social de Mangualde (CLASM), do Programa Rede Social - 
do qual a Câmara Municipal de Mangualde faz parte -, aprovou por unanimidade o 
Diagnóstico Social 2010. Este documento, que se traduz num Retrato Geral Social do 
Concelho, permite assim um conhecimento sustentado da realidade, identificando forças, 
as fraquezas, as potencialidades e as ameaças do Concelho de Mangualde, bem como as 
prioridades de intervenção e servirá de base ao Plano de Desenvolvimento Social, onde 
serão definidas estratégias de combate/atenuação a estas problemáticas. 

Este trabalho, decorrente da implementação da Rede Social no Concelho, resulta de uma 
parceria efectiva e alargada, contemplando os agentes sociais de diferentes áreas de 
intervenção e natureza. Recorde-se que em Abril último já havia sido o Pré-Diagnóstico 
Social Concelhio 2010. 

Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, este documento 
«é fundamental para determinar as futuras linhas de actuação porque faz uma 
caracterização do Concelho, indicando os problemas e as necessidades da população 
Mangualdense, mas também os recursos e potencialidades existentes ao nível concelhio 
para lhes fazer face». Porque só «com um estudo destes em mãos é que é possível 
definir e concretizar uma política de gestão enquadrada verdadeiramente com a 
realidade», sublinha o autarca. 

Aliás, continua João Azevedo, «o pré-diagnóstico já nos havia ditado algumas linhas 
condutoras, que foram fundamentais para o caminho que já começamos a percorrer, 
desde os protocolos de investimento assinados esta semana, à Unidade de Saúde 
Familiar, ao Primeiro Centro Escolar, entre outros». 

Conclusões gerais do documento

O Diagnóstico Social do Concelho de Mangualde constitui-se como um instrumento de 
planeamento que servirá de base de suporte ao Plano de Desenvolvimento Social. Assim, 
e de acordo com a auscultação dos parceiros do CLASM e de outros elementos da 
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Comunidade com intervenção/conhecimento na esfera do social, as problemáticas 
definidas foram o “Desemprego e Falta de Empreendedorismo”, o “Envelhecimento
Desprotegido”, os “Comportamentos Aditivos” e as “Famílias Multiproblemáticas”.

Este documento de Diagnóstico está aberto a actualizações. 
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Mangualde com posto de atendimento do exército 

Na próxima sexta-feira, dia 10 de Dezembro, será assinado o protocolo de colaboração 
entre o Exército e a Câmara Municipal de Mangualde. Este acordo irá fazer nascer em 
Mangualde um Posto de Atendimento, que funcionará nas instalações da Câmara. A 
cerimónia protocolar está agendada para as 15h30 e contará com as presenças do Major-
General Jorge de Jesus dos Santos e do Presidente da Autarquia Mangualdense, João 
Azevedo. O protocolo terá um período experimental de três meses e depois terá a 
duração de um ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos. 

Este protocolo insere-se na estratégia de recrutamento contínuo de voluntários, que visa 
assegurar a disponibilidade de recursos humanos qualificados e tem como finalidade a 
divulgação da prestação de serviço militar em Regime de Voluntariado (RV) e em Regime 
de Contrato (RC), bem como a prestação de esclarecimentos militares no âmbito das 
obrigações militares a efectuar, gratuitamente, no edifício dos Paços do Concelho, 
nomeadamente aqueles que dizem respeito a: Recenseamento Militar; Dia da Defesa 
Nacional; Certidões Militares; 2as vias de Cédulas Militares; Contagens de Tempo de 
Serviço; Requerimentos para Complemento de Pensão e Reforma (Ex-Combatentes); e 
Outros requerimentos. 

Por outro lado o Exército compromete-se a: dar formação aos recursos humanos da 
autarquia sobre a divulgação do serviço militar e os assuntos relacionados com as 
obrigações militares dos cidadãos; disponibilizar à CMM todos os meios de divulgação do 
serviço militar e demais informação relativa às obrigações militares dos cidadãos, assim 
como facultar os modelos de requerimento necessários ao cabal cumprimento dos 
objectivos preconizados; definir os circuitos de articulação, para o que deve ser nomeado 
um interlocutor directo para apoio ao esclarecimento, de forma a conferir eficácia e 
qualidade desejável no atendimento ao cidadão; bem como colaborar com a autarquia na 
realização de eventos de carácter cultural, recreativo e desportivo que contribuam para a 
divulgação do serviço militar. 
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Recebem 4 196 euros mais despesas de representação 

António Costa e Rui Rio são os mais bem pagos 

Os presidentes das Câmaras de Lisboa e do Porto são os mais bem pagos dos 
308 municípios portugueses. No final do mês, António Costa e Rui Rio recebem 
4 196 euros mais despesas de representação. O valor das remunerações é 
medido pelo número de eleitores que cada um representa, tendo como salário 
base o do Presidente da República. 

04 Dezembro 2010 

No final do mês António Costa e Rui 
Rio receberam 5 416euros

Os ordenados dos presidentes da câmara e dos vereadores são indexados ao 
salário do presidente da República (7630,30 euros) e variam consoante o 
número de eleitores do respectivo município. 

Segundo a agência Lusa, no caso de Lisboa e Porto, estes recebem 55 por 
cento em relação ao ordenado de Cavaco Silva, ou seja, António Costa e Rui 
Rio recebem 4 196 euros mensais mais 1 220 euros de despesas de 
representação.

Os autarcas dos municípios com mais de 40 mil eleitores, como é o caso de 
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Viana do Castelo, Ovar ou Sesimbra, recebem 50 por cento, 3 815,17 euros 
mais 1 110,97 euros de despesas de representação. 

Nas câmaras que têm entre dez mil e 40 mil eleitores, como Mangualde, 
Benavente ou Odemira, os titulares de cargos políticos recebem 45 por cento 
do ordenado base, ou seja, 3 433,65 euros, acrescido de 999,87 euros. 

Nos municípios mais pequenos, com menos de 10 mil eleitores, a remuneração 
dos autarcas regista os 3 052,13 euros e 888,78 euros adicionais de despesas 
de representação. Nesta situação encontram-se as autarquias de Vila Nova de 
Cerveira, Belmonte ou Mourão. 

Quanto aos vereadores, o seu vencimento tem como ordenado base o do 
presidente da câmara. Lisboa tem 16 vereadores e Porto 12. 

Assim, um vereador em regime de permanência recebe 80 por cento do 
vencimento do respectivo presidente da câmara e um vereador a meio tempo 
ou sem regime de exclusividade recebe 50 por cento deste valor. 

No caso de Lisboa e do Porto faz com que um vereador a tempo inteiro receba 
3 357,60 euros e o vereador a meio tempo ou sem exclusividade 1 678,80 
euros.

No caso de um município com mais de 40 mil eleitores, o vereador a tempo 
inteiro ganha 3 052,80 euros mensais, num município entre os dez mil e os 40 
mil eleitores 2 747,20 euros. Nos municípios mais pequenos 2 442,40 euros. 

Nas últimas eleições autárquicas foram eleitos 308 presidentes de câmara e 1 
770 vereadores, mais 6 946 elementos para as assembleias municiapais e 4 
259 presidentes de juntas de freguesia. 
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Cooperativa seduz mercado com 'Bravo' 
Marca inclui quatro variedades de maçã

TERESA CARDOSO 

"Bravo! Mangualde" é uma nova marca de maçãs regionais de excelência lançada pela Cooperativa 
Agrícola de Mangualde (CAM). O objectivo é promover em nichos de mercado, numa comercialização 
diferenciada, quatro variedades de características únicas. 

Bravo de Esmolfe, Malápio da Serra, Malápio Fino e Pêro Pipo, são as quatro variedades regionais que 
integram a marca lançada no mercado no último dia do mês de Novembro. 

A designação é explicada pelo presidente da direcção da CAM, Nuno Matos, com a necessidade de 
promover e festejar a qualidade do produto. 

"A marca "Bravo! Mangualde" surge no sentido de aplauso e de excelência. É uma exclamação que realça a 
tradição e a qualidade. No fundo, é um louvor a quem produz as maçãs, os nossos associados, e à 
cooperativa que as recebe e comercializa", explica o dirigente associativo. 

Amadurecido durante meio ano, com a colaboração de uma empresa especializada em imagem, o projecto 
visa o relançamento de variedades regionais produzidas numa vasta área geográfica que vai desde o 
Fundão a Gouveia, passando por Moimenta da Beira, Guarda, Mangualde, Viseu, S. Pedro do Sul, Aguiar 
da Beira e outros concelhos. 

A CAM já tinha no mercado uma outra marca de maçã, a "Serrana", que gradualmente está a ser 
substituída pela designação da própria cooperativa. "Pouco a pouco essa marca tem vindo a desaparecer 
em nome da marca Cooperativa Agrícola de Mangualde. Preferimos refrescar a imagem e optar por uma 
marca que melhor nos identifica", explica Nuno Matos.  

Combate certos tipos de cancro 

O presidente da CAM lembra que as variedades regionais comercializadas pela cooperativa contêm 
elementos funcionais bons para a saúde. "As nossas maçãs são preventivas de doenças cardiovasculares e 
de alguns tipos de cancro", garante o responsável. Nuno Matos recorre a estudos realizados e 
documentados pela Universidade de Lisboa. "Temos um livro publicado, com base nesses estudos, que 
confirma as características organolépticas e nutricionais únicas destas maçãs."  
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«Bravo» - Cooperativa Agrícola lança nova marca de maçãs 

Cooperativa Agrícola de Mangualde deu a conhecer a «Bravo» uma nova marca de maçãs produzida na 

região. De acordo com o Presidente da Direcção da Cooperativa – Nuno Matos – a marca surgiu devido a 

uma «necessidade de relançar todas as variedades regionais» divulgando o concelho de Mangualde «pelo 

país inteiro e não só no país». 

 Nuno Matos explicou que o «Bravo» aplicado à nova marca da maçã deve ser entendido «como aplauso» 

uma vez que estas «são maçãs diferentes». 

«A ideia é divulgar um pouco um produto e uma região» fazendo com que o retorno da comercialização 

«chegue ao agricultor», esclarece o responsável da cooperativa. 

Neste momento existem 4 variedades tradicionais da marca «Bravo» da maçã mangualdense, 

nomeadamente Maçã Bravo Esmolfe, Malápio Fino, Malápio da Serra e Pêro Pipo, mas podem vir a existir 

mais.

«Temos algumas aberturas de algumas grandes cadeias de supermercados e já temos autorização para 

usar a nossa marca», lembrou Nuno Matos perspectivando sucesso para a nova marca 
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Homenagem ao Dr. Alexandre Alves – Mangualde 
O Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde recebe, no dia 8 de Dezembro, quarta-feira, a cerimónia 
de homenagem ao Dr. Alexandre Alves. Com início marcado para as 10h00, este momento pretende 
agradecer à família pela doação da biblioteca particular do Dr. Alexandre Alves. As intervenções ficam a 
cargo de Marques Marcelino (Presidente da Associação Cultural de Azurara da Beira), João Luís Inês Vaz 
(Arqueólogo), Jorge Alves (filho de Alexandre Alves) e João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde. 
Pelas 11h00, vai ser possível conhecer o Fundo Bibliotecário de Alexandre Alves através de uma visita, com 
duração prevista de meia hora, na Biblioteca Municipal. 

Programa:
Salão Nobre da Câmara Municipal 
10h00 – Homenagem e agradecimento à família 
Intervenções: 
·      Marques Marcelino, Presidente da Associação Cultural de Azurara da Beira 
·      João Luís Inês Vaz, Arqueólogo 
·      Jorge Alves, filho de Alexandre Alves 
·      João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde 
11h00 – Visita ao Fundo Bibliográfico Dr. Alexandre Alves, na Biblioteca Municipal* 

*será disponibilizado pela Câmara Municipal um autocarro que o/a levará até à Biblioteca Municipal. A 
viagem de regresso será assegurada pelo mesmo meio. 
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Trinta empresas investem milhões em Mangualde 

Mais de 42 milhões de euros vão ser investidos por 31 empresas no concelho de 
Mangualde, no âmbito de protocolos de investimento de diplomacia económica local 
ontem (1) celebrados. 

Das 31 empresas (entre novas e aquelas que vão deslocalizar, ampliar ou relocalizar a 
sua atividade), 26 ficarão instaladas na zona industrial de Salgueiro. As restantes ficarão 
em Várzea de Tavares, Canedo, Quinta do Melo, Lavandeira e na zona industrial da 
Senhora do Castelo 

Segundo o presidente da autarquia, João Azevedo (PS), trata-se do concretizar de uma 
meta que tinha no início do mandato, que era criar emprego. 

O autarca explicou que serão criados entre 400 a 500 novos postos de trabalho que, 
juntamente com a manutenção daqueles que vão ser transferidos, perfazem mais de 700. 

Publicado por Redaccao em 02-12-2010, 04:03 
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Mangualde – «Bravo» - Cooperativa Agrícola lança nova marca de 
maçãs

C.S.

A Cooperativa Agrícola de Mangualde deu a conhecer a «Bravo» uma nova marca de maçãs produzida na 

região. De acordo com o Presidente da Direcção da Cooperativa – Nuno Matos – a marca surgiu devido a 

uma «necessidade de relançar todas as variedades regionais» divulgando o concelho de Mangualde «pelo 

país inteiro e não só no país».

Nuno Matos explicou que o «Bravo» aplicado à nova marca da maçã deve ser entendido «como aplauso» 

uma vez que estas «são maçãs diferentes».

«A ideia é divulgar um pouco um produto e uma região» fazendo com que o retorno da comercialização 

«chegue ao agricultor», esclarece o responsável da cooperativa.

Neste momento existem 4 variedades tradicionais da marca «Bravo» da maçã mangualdense, 

nomeadamente Maçã Bravo Esmolfe, Malápio Fino, Malápio da Serra e Pêro Pipo, mas podem vir a existir 

mais.
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«Temos algumas aberturas de algumas grandes cadeias de supermercados e já temos autorização para 

usar a nossa marca», lembrou Nuno Matos perspectivando sucesso para a nova marca.

Actualizado em Quinta, 02 Dezembro 2010 16:31  

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

02-12-2010

Mangualde – «Bravo» - Cooperativa Agrícola lança nova marca de maçãs

Internet Nacional

Mangualde – «Bravo» - Cooperativa Agrícola lança nova marca de maçãs 02-12-2010 INTERNET

ID
:

34
18

99
4

2 de 2



Mangualde – Começa hoje o «Natal em Mangualde»

Hoje, dia 2 de Dezembro, pelas 18h00, no Largo da Câmara

O «Natal em Mangualde 2010» começa hoje. A Árvore de Natal, o Presépio e a Fonte dos Desejos 

iluminarão o Largo da Câmara Municipal durante esta quadra tão especial e as luzes serão ligadas hoje, dia 

2 de Dezembro, às 18h00.

Hoje, e até 17 de Dezembro, arranca também, no átrio da Câmara Municipal, a campanha “Mangualde 

Solidário” que tem como objectivo a recolha de brinquedos. As crianças das famílias mais desfavorecidas 

do Concelho que estejam sinalizadas no âmbito da Acção Social são os destinatários deste gesto solidário.

No próximo dia 15 de Dezembro, pelas 10h00, um trenó puxado por 7 renas traz o Pai Natal a Mangualde. 

A iniciativa destina-se às cerca de 1300 crianças das Escolas do Concelho de Mangualde e conta com um 

espectáculo de magia, palhaços e muita animação. A magia do Natal vai acontecer no Pavilhão Municipal.

E no Domingo, dia 19 de Dezembro, será possível assistir ao Concerto de Natal que se realizará pelas 

17h00 na Igreja Paroquial de Mangualde.

Paralelamente, será possível apreciar a decoração natalícia das rotundas da cidade, uma acção que contou 

com a participação das várias Escolas de Mangualde. Também a criação do Postal de Natal da Câmara 

Municipal teve um contributo especial e diferente do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do 

Ensino Especial das Escolas do Concelho.

«NATAL EM MANGUALDE 2010»

Programação:

Árvore de Natal, Presépio e Fonte dos Desejos

Iluminação a 2 de Dezembro, pelas 18h00, no Largo da Câmara

Mangualde Solidário 

2 a 17 de Dezembro, no Átrio da Câmara Municipal
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Recolha de brinquedos para entrega a crianças mais carenciadas

Chegada do Pai Natal

15 de Dezembro, pelas 10h00, Pavilhão Municipal

10h00 | Espectáculo de Magia

10h45 | Palhaços

11h10 | Chegada do Pai Natal

Concerto de Natal

19 de Dezembro, 17h00, na Igreja Paroquial de Mangualde
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Empresas arriscam e investem 42 milhões
Protocolos de investimento vão criar e manter mais de 700 postos de trabalho 

00h15m
Teresa Cardoso 

Trinta e uma empresas portuguesas e estrangeiras vão investir 42 milhões de euros em 
projectos empresariais, com mais de 700 postos de trabalho, em Mangualde. A autarquia, 
que assumiu a mediação dos investimentos, garante que esta política é para continuar. 

Os protocolos no âmbito da "Diplomacia Económica Local" foram assinados, ontem, na 
Biblioteca Municipal de Mangualde, com a presença do secretário de Estado da 
Administração Local, José Junqueiro, e do presidente da Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal (AICEP), Basílio Horta, que sublinharam a "coragem" dos 
empresários na criação de riqueza para esta região e para o país. 

A conquista de novas empresas e empresários para o concelho de Mangualde implicou 
um longo trabalho de diplomacia que a autarquia, liderada pelo socialista João Azevedo, 
garante que irá prosseguir em novas frentes. 

"Estivemos um ano no gabinete a preparar a melhor resposta aos empresários", lembrou 
o autarca, que disponibilizou 458.312 metros quadrados de área nos parques e zonas 
industriais de Salgueiro, Várzea de Tavares, Canedo, Quinta do Melo, Senhora do 
Castelo e Lavandeira para acolher actividades que vão desde os transportes à indústria 
metalomecânica.

As novas unidades garantem a criação de 500 novos postos de trabalho e a manutenção 
de outros, num total de 726 empregos, que se juntam às três centenas recentemente 
criados pela PSA-Citroen. "Mangualde tem requisitos que nos permitem sonhar ainda 
mais, é isso que nos diferencia e nos promove", declarou João Azevedo. O autarca 
promete a revelação de novos investimentos, relacionados com a Rússia, a anunciar 
brevemente pela Comunidade Intermunicipal Dão-Lafões. 

José Junqueiro e Basílio Horta enquadraram o esforço dos investidores no que dizem ser 
o "país real", em contraponto com os que assumem críticas derrotistas. "É legítimo criticar 
o Governo, mas não é legítimo atacar o país", avisou o presidente da AICEP. 
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Protocolos de investimento: 726 postos de trabalho e 42 milhões de 
euros em Mangualde 

Ontem, dia 1 de Dezembro, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde, Dr. Alexandre 
Alves, decorreu a Cerimónia de assinatura de Protocolos de Investimento – Diplomacia Económica Local, 
que contou para o efeito com as presenças do Secretário de Estado da Administração Local, José 
Junqueiro, do Presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Basílio 
Horta, do Governador Civil de Viseu, Miguel Ginestal, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, e das 32 empresas envolvidas nestes protocolos. 

Mangualde vê assim ampliado o seu Parque Empresarial – na Zona Industrial de Salgueiro, Várzea de 
Tavares, Canedo, Quinta do Melo, Lavandeira e na Zona Industrial da Senhora do Castelo –, com novos 
investidores que se traduzem em novos Postos de Trabalho. Será criada uma área total de mais de 458 mil 
m2 e estão envolvidas 32 empresas nacionais e internacionais, das quais 13 são novas no concelho. Estão 
igualmente envolvidos cerca de 726 postos de trabalho, que representam um investimento previsto de mais 
de 42 milhões de euros. 

São diversas e distintas as actividades económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos automóveis, 
logística e transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes / 
detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica de precisão, fabrico 
de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, confecções, indústria metalúrgica, 
arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, comércio e transformação de vestuário, alimentação 
animal, restauração, entre outras 
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Mangualde – 42 milhões de euros e 726 postos de trabalho no 
concelho

Cerca de 42 milhões de euros vão ser investidos a curto e médio prazo por mais de 30 
 empresas no concelho de Mangualde, no âmbito de protocolos de investimento de 
diplomacia económica local que foram assinados 

As 31 empresas, 26 ficarão instaladas na zona industrial de Salgueiro e as restantes 
ficarão na zona industrial da Senhora do Castelo, em Várzea de Tavares, Canedo, Quinta 
do Melo, Lavandeira-A25. 

Segundo João Azevedo, presidente da autarquia, trata-se do concretizar de uma meta 
que tinha no início do mandato, que era criar emprego em Mangualde. “Serão criados 
entre 400 a 500 novos postos de trabalho que, juntamente com a manutenção daqueles 
que vão ser transferidos, perfazem mais de 700. Estamos a dar uma resposta eficaz 
àqueles que nos procuram.” diz o edil. 

João Azevedo, destaca que este é um ciclo económico, que há muito não era visto em 
Mangualde e nesta região. 

Entre as empresas, o autarca destacou a espanhola PGG, do ramo da alimentação 
animal, que prevê investir 27,5 milhões de euros na zona de Várzea de Tavares, criando 
70 postos de trabalho. 

Já Basílio Horta, presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal (AICEP), considerou Mangualde “um bom exemplo” do que pode ser feito pelo 
país. O secretário de Estado da Administração Local (SEAL), José Junqueiro, disse que a 
diplomacia económica local é fundamental para dinamizar a economia local, “é uma ideia 
simples, mas muito eficaz”. 

O SEAL lembrou que o dinheiro investido “é dos empresários e não do Estado” e que “150 
mil euros para um empresário são tão importantes como vários milhões para uma grande 
multinacional”, devendo, por isso, ser apoiados. São diversas e distintas as actividades 
económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos automóveis, logística e 
transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes / 
detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica 
de precisão, fabrico de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, 
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confecções, indústria metalúrgica, arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, 
comércio e transformação de vestuário, alimentação animal, restauração, entre outras. 
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