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Câmaras Municipais ainda não apresentaram Plano de 
Aproveitamento das Barragens de Girabolhos e da Bogueira 

Objectivo do documento a discutir entre os Municípios de Seia, Gouveia, 
Mangualde e Nelas tem como finalidade transformar o Rio Mondego num novo pólo 
de atracção turística. 

«Um sucesso curto», foi como a Associação Aldeias do Mondego caracterizou a terceira 
reunião entre as Câmaras Municipais de Gouveia, Mangualde, Nelas e Seia para debater 
a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Girabolhos. O encontro teve lugar no 
passado dia 17 de Janeiro, na antiga escola primária da Póvoa da Rainha e contou com a 
presença de cerca de sessenta pessoas, oriundas de Cativelos, Dobreira, Póvoa de 
Cervães, Girabolhos, Urtigueira e Póvoa da Rainha, além dos presidentes das Juntas de 
Freguesia de Cativelos, Vila Nova de Tazém e Paranhos da Beira. 
«A reunião foi um sucesso curto porque, infelizmente, não foi possível contar com os 
representantes dos municípios de Gouveia e de Seia e ouvir de viva voz as suas 
opiniões», assim como também «não foi possível apresentar às populações um Plano de 
Aproveitamento das Barragens de Girabolhos e da Bogueira, tal como as Câmaras 
presentes em anterior reunião se tinham comprometido», refere Jorge Abrantes em 
comunicado. O dirigente da Aldeias do Mondego refere ainda que a reunião «foi um 
sucesso curto» para as populações das freguesias de Cativelos e de Girabolhos, 
«porquanto os seus representantes autárquicos não puderam estar presentes, 
especialmente para as primeiras, já que a reunião se realizava no Município de Gouveia». 
«A reunião foi um sucesso» foi possível ao presidente da Aldeias do Mondego, Jorge 
Abrantes, «expôr aos numerosos assistentes os objectivos da Associação, focando-se na 
ideia de transformar o Rio Mondego num novo pólo de atracção turística, de que 
aproveitem os habitantes de um modo geral e em particular os indivíduos e sociedades 
que pretendam orientar os seus investimentos para esta área». Também o vice-
presidente da Aldeias do Mondego, Arlindo Ferreira, referiu «a existência de 
investimentos na Póvoa da Rainha por parte de alguns particulares, que já têm ou estão a 
preparar um conjunto de habitações para turismo», aproveitando para recordar os 
investimentos já em curso, um hotel em Rio Torto e a ampliação do Parque Senhora dos 
Verdes.
A reunião «constituiu um sucesso» porque os representantes das Câmaras Municipais 
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presentes «expuseram de forma muito clara a sua prespectiva sobre a problemática ds 
barragens». Jorge David Paiva, Vereador da Câmara de Nelas, referiu que as barragens 
«serão uma realidade, pese embora o capital da Endesa ter mudado de mãos, 
pertencendo agora a uma empresa italiana». Adiantou que em Junho deste ano serão 
iniciadas as obras para desvio do rio. Esta referência foi reforçada pelo vice-presidente da 
Câmara de Mangualde, Joaquim Patrício, para que deixe de existir por parte das pessoas 
«uma grande incredulidade na efectiva realização das barragens» e se retire da sua 
construção «todo o “sumo” que elas possam dar». 
Os dois autarcas foram unânimes na leitura que fazem das dificuldades financeiras das 
autarquias, «que os cortes orçamentais e o aumento de competências agravarão», pelo 
que por parte das Câmaras «haverá alguma dificuldade em efectuar os investimentos que 
gostariam». Jorge Paiva referiu mesmo «ser importante que sejam dadas facilidades de 
financiamento para este projecto», para ultrapassar os constrangimentos orçamentais, 
enquanto que Joaquim Patrício apela a uma comunhão de esforços entre as Câmaras 
para minorar esses mesmos constrangimentos. 

Trabalhos já estão a decorrer 

As pessoas presentes nas reunião ficaram ainda a saber que os trabalhos das Barragens 
estão a decorrer, existindo equipas de trabalhadores, nomeadamente espanhóis, a fazer 
prefurações no local da barragem de Girabolhos e na da Bogueira, onde já foi feito algum 
desmatamento. Foi realçado facto de os trabalhadores estarem hospedados em Vila Nova 
de Tazém, na Felgueira e em Mangualde, um factor que muito tem contribuído para 
alavancar a economia local. 
Jorge Paiva informou que a Endesa mantém o calendário de obra, mas que em sua 
opinião poderá haver algum atraso, devido à legislação que ainda falta publicar. Referiu-
se ao eventual preço a que os terrenos possam vir a ser adquiridos aos proprietários e foi 
dito aos presentes que a maioria dos terrenos apenas serão objecto de aquisição numa 
data mais próxima da finalização da obra, quando for necessário ter os terrenos aptos 
para o enchimento. 
Joaquim Patrício deu também conta da necessidade dos investimentos turísticos virem a 
ser efectuados por promotores privados e referiu a necessidade de apenas ser exigido ao 
promotor das barragens «o que é correcto e de real execução e não tudo e mais alguma 
coisa». Referiu ainda, em resposta às preocupações das pessoas da Urtigueira e a uma 
pergunta de um empresário, que «reputa de grande importância para os negócios uma 
rápida ligação» de Vila Nova de Tazém e localidades próximas a Viseu e que questionava 
a não existência de estrada de ligação de Girabolhos para Mangualde, «que existe a 
possibilidade de as Câmaras, em conjunto, poderem ter acesso a níveis superiores de 
investimento, cabendo às Câmaras 20 por cento do valor e o restante a outros fundos, 
pelo que poderemos inferir que essa estrada poderá vir a ser uma realidade». 
As autarquias de Mangualde e de Nelas e a Associação Aldeias do Mondego já 
agendaram a próxima reunião, que irá decorrer no início de Maio, em Vila Ruiva, 
freguesia de Senhorim, Nelas, tendo-se estabelecido que essa próxima reunião seria, tal 
como esta, aberta à população. 
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ESFA vai ser reaquilificada 

ECONOMIA

Mangualde com um dos parques escolares mais modernos 
4ª Fase do Programa de Modernização das Escolas foi lançada 

A Parque Escolar lançou ontem, dia 29 de Janeiro, a 4ª fase do Programa de 
Modernização das Escolas destinado ao Ensino Secundário que integrará mais de 90 
escolas em todo o país, abrangendo cerca de 93.000 alunos. A ESFA- Escola 
Secundária Felismina Alcântara de Mangualde é uma das escolas que entrará nesta 
4ª fase. O investimento de aproximadamente 15 milhões de euros resultará na 
requalificação e modernização por completo de toda a antiga escola secundária e 
por conseguinte fará do Agrupamento de Escolas de Mangualde um dos parques 
escolares mais moderno e bem equipado do país. O investimento previsto para esta 
fase aponta para 1.350 milhões de euros correspondendo a uma intervenção média 
por escola de 15 milhões de euros.O investimento em cada escola será decomposto 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

30-01-2011

ESFA vai ser reaquilificada

Internet Nacional

ESFA vai ser reaquilificada 30-01-2011 INTERNET

ID
:

34
97

13
4

1 de 2



em: 8% para estudos, projectos e fiscalização; 7% para equipamento e mobiliário; 85% 
para empreitada.Para o edil mangualdense, João Azevedo, esta é sem dúvida «uma boa 
notícia para todos os mangualdenses, que vêem assim melhorado e requalificado o 
parque escolar da região, porque esta era uma das necessidades mais prementes 
do nosso concelho». Sublinha ainda que «a educação é e deve continuar a ser uma 
aposta clara do poder central, que deve ser acompanhada com toda a proximidade 
pelo poder local, potenciando assim um futuro melhor para os mais jovens. Eles 
são o futuro de amanhã.» 
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Mangualde com um dos Parques Escolares mais Modernos. Investimento 
aproximado de 15 milhões de euros

4ª Fase do Programa de Modernização das Escolas, destinado ao Ensino 
Secundário, foi lançada ontem (29Jan).

A Parque Escolar lançou ontem, dia 29 de Janeiro, a 4ª fase do Programa de 
Modernização das Escolas destinado ao Ensino Secundário que integrará mais de 90 
escolas em todo o país, abrangendo cerca de 93.000 alunos. A ESFA- Escola Secundária 
Felismina Alcântara de Mangualde é uma das escolas que entrará nesta 4ª fase. O 
investimento de aproximadamente 15 milhões de euros resultará na requalificação e 
modernização por completo de toda a antiga escola secundária e por conseguinte fará do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde um dos parques escolares mais moderno e bem 
equipado do país. 

(comunidade escolar da ESFA, vai ter novas e remodeladas instalações) 

O investimento previsto para esta fase aponta para 1.350 milhões de euros 
correspondendo a uma intervenção média por escola de 15 milhões de euros. O 
investimento em cada escola será decomposto em: 8% para estudos, projectos e 
fiscalização; 7% para equipamento e mobiliário; 85% para empreitada. 

Para o edil mangualdense, João Azevedo, esta é sem dúvida «uma boa notícia para todos 
os mangualdenses, que vêem assim melhorado e requalificado o parque escolar da 
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região, porque esta era uma das necessidades mais prementes do nosso concelho».
Sublinha ainda que «a educação é e deve continuar a ser uma aposta clara do poder 
central, que deve ser acompanhada com toda a proximidade pelo poder local, 
potenciando assim um futuro melhor para os mais jovens. Eles são o futuro de amanhã.»

Já Agnelo Figueiredo, Director do Mega-Agrupamento de Mangualde diz vero 
este anúncio como uma grande notícia para as Escolas de Mangualde e para os 
mangualdenses em geral. 

"De facto, as instalações da ESFA datam de 1988 e apresentam um nível de qualidade 
que já não é compatível com as exigências dos dias de hoje. Assim, é com grande 
expectativa que aguardamos o início formal da elaboração do projecto, esperando que, de 
acordo com as palavras da senhora Ministra, nos seja realmente permitido participar, 
apresentando as sugestões que nos pareçam mais apropriadas.
De qualquer forma, Mangualde sairá sempre a ganhar", diz o responsável. 
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Redução de gastos com iluminação pública – Mangualde 

A autarquia mangualdense reuniu-se anteontem, dia 26 de Fevereiro, na Câmara 
Municipal, com as juntas de freguesias do concelho com o objectivo de definir medidas de 
redução de gastos com iluminação pública e de avaliar a necessidade de reajustar o 
circuito de recolha de resíduos sólidos urbanos em algumas localidades. No que diz 
respeito à iluminação pública, as medidas adoptadas visam uma poupança significativa 
em gastos em energia eléctrica que se pode traduzir em dezenas de milhares de euros 
por ano. Para além de presidentes e representantes das diversas juntas de freguesia, 
estiveram também presentes neste encontro representantes da EDP e da CESPA. 

As medidas propostas permitirão um maior controlo dos gastos energéticos e para isso 
serão efectuadas alterações nos equipamentos que controlam o funcionamento da 
iluminação para que o município possa gerir o número de horas de iluminação nocturna. 
Esta medida pretende assim evitar desperdícios de energia optimizando o uso da 
iluminação pública e confinando o seu funcionamento apenas ao horário nocturno quando 
não há luminosidade natural. Foi ainda debatida a possibilidade das juntas de freguesia 
estudarem a redução de alguns pontos de luz, em zonas de menor frequência. 
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Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde «a factura com iluminação pública 
representa um gasto muito significativo nas despesas da autarquia. Uma despesa que é 
dos contribuintes e por isso urge gerir estes gastos de uma forma racional e como foram 
detectados desperdícios energéticos na rede de iluminação pública queremos 
rapidamente optimizar a rede para uma redução efectiva de gastos e também para uma 
maior eficiência da gestão energética da rede.» 

REAJUSTE DO CIRCUITO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOSNeste 
encontro foi ainda discutida a pretensão da CESPA, empresa que faz a recolha do lixo no 
concelho de reajustar o circuito de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos em algumas 
localidades. As alterações devem-se ao facto dos camiões de recolha não passarem em 
algumas ruas demasiado estreitas e de agora estes veículos, por razões de segurança, 
estarem proibidos de efectuar marcha atrás. Face a esta situação a alteração dos 
circuitos, visaria sempre evitar impactos junto da população e respondendo de forma 
prática às exigências da empresa. 
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Mangualde vai ter sapadores florestais. 

O Ministro da Agricultura cumpre promessa efectuada perante centenas de agricultores, 
aquando da inauguração do Gabinete de Apoio ao Agricultor em Mangualde. A 
candidatura apresentada para o Concelho de Mangualde, foi aprovada e a constituição da 
equipa de Sapadores Florestais acontecerá no decorrer de 2011. 

A importância do desempenho das equipas de Sapadores Florestais na protecção da 
floresta portuguesa e na primeira intervenção aos fogos nascentes, bem como a 
importância social destas equipas com a criação de emprego especializado nas zonas 
rurais, foram os principais factores apontados para a criação desta equipa. 

Esta iniciativa integra-se no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que 
contempla a criação anual de vinte novas equipas de Sapadores Florestais. 
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«Mangualde dos Pequenitos» 

Entre os meses de Janeiro e Maio, o Gabinete de Educação da Câmara Municipal de 
Mangualde promove dez visitas a alguns dos mais emblemáticos monumentos do 
concelho. A iniciativa insere-se no âmbito do projecto «Mangualde dos Pequenitos» e tem 
como destinatários os cerca de 864 alunos do 1º CEB (45 desses alunos são do 5º ano – 
2º CEB) do concelho. Ao participarem nesta iniciativa os alunos vão ter a oportunidade de 
conhecer mais de perto a história e a cultura de Mangualde. Anta da Cunha Baixa, 
Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão, Citânia da Raposeira, Castro do Bom Sucesso 
e Casa de Quintela são os locais a visitar. 
Assim, no final do mês de Janeiro, os 56 alunos da E.B.1 de Gandufe e Fagilde vão ter a 
oportunidade de conhecer a Anta da Cunha Baixa. É de referir que, a primeira visita a 
este local, realizou-se, no passado dia 12 de Janeiro, com a colaboração do Arqueólogo 
António Tavares. Nesta visita participaram 72 alunos das E.B.1 de Tibaldinho, Fornos de 
Maceira Dão, Lobelhe do Mato e Moimenta de Maceira Dão. 
As visitas ao Mosteiro de Santa Maria de Maceira Dão realizam-se no mês de Fevereiro e 
têm como destinatários 66 alunos da E.B.1 da Mesquitela e da Cunha Baixa, numa 
primeira fase, e 80 alunos da E.B.1 de Santiago de Cassurrães e de Abrunhosa-a-Velha, 
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numa segunda fase. 
No mês de Março, é a vez dos alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e de 
Chãs de Tavares conhecerem a Citânia da Raposeira. Divididos em dois grupos, na 
primeira visita participam 34 alunos da E.B.1 de Chãs de Tavares e cerca de 61 alunos da 
E.B.1 Nº 2 de Mangualde. A segunda visita a este monumento conta com a participação 
de mais 91 alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde. 
26 alunos da E.B.1 Nº 2 de Mangualde (Ex-Colégio) e os 84 alunos da E.B.1 Nº 1 de 
Mangualde (Carvalhas) vão visitar o Castro do Bom Sucesso, no início do mês de Abril. 
No final do mês, este momento emblemático do concelho vai ser visitado por mais 59 
alunos da E.B.1 Nº 1 de Mangualde. 
A iniciativa termina na Casa de Quintela, no mês de Maio. Durante as visitas deste mês, é 
a vez de cerca de 235 alunos da Escola Gomes Eanes de Azurara conhecerem mais do 
património do concelho. A primeira visita decorre no início do mês e contempla cerca de 
129 alunos, dos quais 45 pertencem ao 2º Ciclo. Os restantes 106 alunos vão participar 
na visita que se realiza no final do mês. 
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Torneio Professor Afonso Saldanha em Mangualde 

As Piscinas de Armamar acolhem, no próximo sábado, dia 29 de Janeiro, o Torneio 
Professor Afonso Saldanha. Com o objectivo principal de iniciar os jovens nadadores na 
competição, a iniciativa resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de 
Mangualde e da Câmara Municipal de Armamar. O evento realiza-se entre as 14h00 e as 
19h00 e espera a participação de centena e meia de nadadores das 20 escolas de 
natação aderentes. 

É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de 
Mangualde, realizaram-se no mês de Janeiro mais duas iniciativas. Assim, no dia 9 de 
Janeiro, entre as 9h00 e as 12h30, as Piscinas Municipais de Mangualde acolheram mais 
um Festival dos Reis. No passado dia 15 de Janeiro, sábado, cerca de 200 nadadores 
participaram na 3ª concentração, da época 2010/2011, do Circuito Municipal das Escolas 
de Natação. O evento, que juntou vinte escolas de natação, decorreu em Sátão e foi uma 
organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de 
Sátão. Alunos da Escola de Natação de Mangualde, Pedro Garcia (categoria de Juvenis) 
e Diogo Monteiro (categoria de Cadetes) conquistaram dois recordes de escalão na prova 
200m costas. Durante a iniciativa foram superados, no total, doze recordes de Escalão e 
seis de Circuito. 
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«Mangualde dos Pequenitos» - Alunos conhecem História e Cultura de 
Mangualde

No âmbito do projecto «Mangualde dos Pequenitos», da responsabilidade do gabinete de 
Educação da Câmara Municipal de Mangualde cujo objectivo é facultar, a todo o universo 
de alunos do 1º CEB do concelho, aulas/visitas ao património concelhio, irão desenvolver-
se, entre os meses de Janeiro e Maio, cerca de dez deslocações de grupos, em datas 
previamente organizadas, a alguns dos mais emblemáticos marcos da história/cultura de 
Mangualde.
Assim, com a colaboração do Arqueólogo António Tavares, no passado dia 12 de Janeiro 
os alunos das E.B.1 de Tibaldinho, Fornos de Maceira Dão, Lobelhe do Mato e Moimenta 
de Maceira Dão ficaram a conhecer um pouco mais da história do Conelho, através de 
uma visita efectuada à Anta da Cunha Baixa, monumento nacional desde 1910. 
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O deputado do PS, eleito por Viseu, Acácio Pinto, deixa aqui a sua opinião. 

Boas notícias & Silêncios 

«1. Sim, é uma boa notícia para a região de Viseu e uma boa notícia para o país. É que a 
unidade de Mangualde da Peugeot-Citroen teve um volume de vendas em 2010 superior 
aos 350 milhões de Euros. 

Estamos a falar da segunda maior fábrica portuguesa de carros ligeiros, logo a seguir à 
Auto-europa, e que se situa no nosso distrito, em Mangualde. Quer uma quer a outra 
unidade fabril teve um ano bastante positivo e bom para a nossa economia. 

Refira-se que a produção da unidade fabril de Mangualde teve um aumento em 2010 de 
37%, passando de 34.541 veículos, em 2009, para os 47.369 no ano passado. 

Sim, foi um aumento de 37% de aumento da produção e com a vantagem de estarmos 
perante produtos, essencialmente, ou quase exclusivamente, destinados à exportação. 

E esta é, objectivamente, uma aposta ganha, é bom que se diga, pelo Governo do PS e 
pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo seu presidente, João Azevedo, que não 
descansou enquanto não resolveu os vários problemas que herdou do seu antecessor 
relativamente a esta unidade fabril. 

Foram resolvidos os problemas da ampliação da unidade, das novas acessibilidades para 
a área e foram aumentados, em várias centenas, o número de empregos e, 
consequentemente, de turnos para que a produção pudesse aumentar. 

Acresce, ainda, referir que a fábrica de Mangualde está a produzir, na sequência dessas 
intervenções positivas da Câmara de Mangualde, do Governo e da AICEP, um novo 
modelo que substitui os actuais carros em fim de produção como são os caos do Berlingo 
e Partner e que assegura a permanência desta unidade fabril em Mangualde, depois de 
mais de cinco décadas de presença ininterrupta. 

2. A revista Visão colocou as seguintes perguntas a um candidato presidencial: 

«- Pode o senhor Presidente da República confirmar que adquiriu a propriedade do atual 
lote 18 da Urbanização da Coelha (Sesmarias, Albufeira) à empresa Constralmada?
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- Essa transação foi feita através de uma permuta de terrenos?

- Por que valores foram avaliados os terrenos que adquiriu, e os que cedeu?

 - Recorda-se do ano em que foi feita a escritura pública desta transação?

- Tinha conhecimento que a referida empresa, a Constralmada, era detida pela Opi-92, 
empresa de que era acionista o Dr. Fernando Fantasia?

 - Quem lhe propôs a permuta?

- Recorda-se do cartório notarial onde foi firmada a escritura pública desta transação?»

Não respondeu. 

Por que será que ficou em silêncio? Será que ele acha que o povo português não tem 
direito a ter respostas? 

Será que ele acha que a democracia é um sistema político opaco? Ou ainda não acertou 
o seu relógio com a transparência democrática? 

O tempo dos pais incógnitos já passou. E o silêncio nunca eliminou o ADN dos genes de 
negócios manhosos. 

Eu, por mim, prefiro um Presidente que use a palavra em vez do silêncio! 

Acácio Pinto – Deputado PS – Viseu, 20 de Janeiro de 2011.» 
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Dois recordes de escalão para a Escola de natação de Mangualde 

No passado dia 15 de Janeiro, sábado, cerca de 200 nadadores participaram na 3ª 
concentração, da época 2010/2011, do Circuito Municipal das Escolas de Natação. O 
evento, que juntou vinte escolas de natação, decorreu em Sátão e foi uma organização 
conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de Sátão. Alunos da 
Escola de Natação de Mangualde, Pedro Garcia (categoria de Juvenis) e Diogo Monteiro 
(categoria de Cadetes) conquistaram dois recordes de escalão na prova 200m costas. 
Durante a iniciativa foram superados, no total, doze recordes de Escalão e seis de 
Circuito.
O Circuito Municipal de Escolas de Natação teve início no dia 21 de Novembro e conta já 
com a realização de três concentrações. A 1ª concentração realizou-se nas Piscinas 
Municipais de Mangualde onde foram conquistados onze recordes de Escalão e três de 
Circuito. Durante o evento, foram ainda atribuídos os prémios “Nadador do Ano” e “Escola 
do Ano” a todos aqueles que se destacaram nas suas categorias ao longo da época 
passada. A 2ª concentração decorreu no dia 11 de Dezembro nas Piscinas do Príncipe 
Perfeito em Viseu, onde foram superados dezoito recordes de Escalão e quatro de 
Circuito. Esta concentração constituiu, ainda, um momento de atribuição dos Diplomas de 
Mérito a todos os nadadores que foram distinguidos na concentração realizada em 
Mangualde.

É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de 
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Mangualde, vai realizar-se, ainda no mês de Janeiro, o Torneio Professor Afonso 
Saldanha. A iniciativa tem lugar nas Piscinas de Armamar, no dia 29, entre as 14h00 e as 
19h00. Este Torneio tem como objectivo principal iniciar os jovens nadadores na 
competição e resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e 
da Câmara Municipal de Armamar. Centena e meia de nadadores das 20 escolas de 
natação aderentes são esperados no evento. 
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Melhores acessibilidades em Mangualde 

Com o objectivo de melhorar a acessibilidade no município e de criar dinâmicas geradoras 
da inclusão, a Câmara Municipal de Mangualde viu aprovado o “Plano Municipal para a 
Promoção da Acessibilidade de Mangualde” no montante de cerca de 140 mil euros. 
Através do Programa RAMPA – Regime de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade, a 
autarquia passa a dispor de uma ferramenta de gestão da acessibilidade que permite 
alcançar um aumento da qualidade de vida para todos os cidadãos. 
Sendo um instrumento metodológico com utilidade social, técnica e política, que permite 
optimizar os recursos utilizados pela autarquia e os seus serviços técnicos, a medida 
contempla incentivos a atribuir aos Municípios. Assim, apostar na qualificação dos 
espaços públicos, garantir a mobilidade urbana de todos e remover barreiras que 
condicionam a qualidade de vida de quem tem mobilidade limitada são os principais 
objectivos deste programa. 

É de realçar que a participação pública dos cidadãos e associações locais de e para 
pessoas com deficiência e pessoas idosas é fundamental na implementação e gestão 
deste Plano. Desta forma, a Câmara Municipal de Mangualde prevê a realização de 
acções de formação e informação nas temáticas relacionadas com as questões da 
acessibilidade.

O “Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de Mangualde” insere-se no âmbito do 
Programa Operacional do Potencial Humano (POPH) do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN), Eixo 6: Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, 
Tipologia de Intervenção 6.5: Acções de Investigação, Sensibilização e Promoção de 
Boas Práticas. O programa é co-financiamento pelo QREN e pelo Fundo Social Europeu. 
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Vários workshops em Mangualde 

“Avançando e Fazendo Avançar”, “Mapas Sensoriais. Os 5 sentidos” e “Como fazer uma 
Comunicação eficaz de Valores” são os três workshops que se realizam em Mangualde 
no primeiro trimestre de 2011. Integrados na segunda fase do projecto “Empoderar para 
Participar”, os workshops realizam-se, na Escola Secundária Felismina Alcântara e na 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, das 17h30 às 20h30. A participação é gratuita, 
embora sujeita a inscrição no Serviço de Acção Social da Câmara Municipal de 
Mangualde. No final da iniciativa, desenvolvida pela ACCIG – Associação Cultura, 
Conhecimento, Igualdade de Género em parceria com a Câmara Municipal de 
Mangualde, serão atribuídos certificados de participação. 
No próximo dia 21 de Janeiro, na Escola Secundária Felismina Alcântara, Cristina Vaz de 
Almeida (Consultora de Comunicação) aborda questões como o que é a comunicação, 
qual a relação entre os valores e a comunicação, como comunicar eficazmente, qual o 
perfil de um bom comunicador e como se comunica internamente e externamente de 
forma eficaz. Intitulado “Como fazer uma Comunicação eficaz de Valores”, este workshop 
conta com a mediação de Rosabela Afonso e Eugénia Passada (ACCIG) e tem como 
principais destinatários professores, profissionais que lidam com o público, jornalistas e 
todas as pessoas interessadas na temática. Com um limite máximo de 20 participantes 
serão abordadas questões da Comunicação Verbal e Não Verbal e técnicas directivas e 
não directivas aplicadas a exercícios práticos. As inscrições terminam a 19 de Janeiro. 
O workshop “Avançando e Fazendo Avançar” mediado por Ruth Calvão (ACCIG) teve 
início no passado dia 11 de Janeiro e vai ser aplicado a três grupos de participantes. A 
iniciativa tem como principal objectivo fazer reflectir sobre a identidade, as convicções, os 
valores, os preconceitos e as expectativas de cada um. Sob o mote “A Nossa Casa” este 
workshop pretende mostrar em que ponto nos encontramos actualmente e o que 
precisamos de trabalhar do ponto de vista do Desenvolvimento Pessoal e Interpessoal. 
Destinado, em especial, à comunidade educativa, às associações e clubes da juventude 
pode ser frequentado por todos os interessados mediante o número máximo de 10 
participantes e realiza-se todas as terças-feiras de Janeiro a Março de 2011. “Mapas 
Sensoriais. Os 5 sentidos” é a denominação do workshop que começou no dia 12 de 
Janeiro e que se realizará todas as quartas-feiras dos meses de Janeiro e Fevereiro de 
2011. Do nariz aos gestos e movimentos do corpo, passando pelas sonoridades e 
gustações, este workshop permite trabalhar o que fica na memória dos nossos sentidos. 
Mediado por  Ruth Calvão (ACCIG) tem como objectivo conduzir os participantes nas 
várias formas de explorar, experimentar e consciencializar os mapas sensoriais que 
traçamos e percorremos no dia-a-dia. Esta iniciativa, limitada ao número máximo de 10 
participantes, tem como principais destinatários a comunidade educativa, associações, 
clubes da juventude, profissionais da área da saúde e todos os que queiram trabalhar os 
sentidos e a consciência do físico. 
Até 28 de Janeiro e até 25 de Março estão abertas as inscrições para os workshops de 
Fevereiro e Março, respectivamente. As iniciativas decorrem na Escola Secundária 
Felismina Alcântara e na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 
Estas iniciativas decorrem da parceria da Câmara Municipal de Mangualde e da ACCIG e 
têm em conta as medidas recomendadas pelo Conselho da Europa e o III Plano Nacional 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

17-01-2011

Vários workshops em Mangualde

Internet Nacional

Vários workshops em Mangualde 17-01-2011 INTERNET

ID
:

34
71

47
0

1 de 2



Contra a Violência Doméstica 2007/2010. 
Mais informações em www.accig.webnode.com.pt
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Mangualde vai ter equipa de sapadores florestais 

A candidatura apresentada para o Concelho de Mangualde foi seleccionada e será, 
assim, constituída uma equipa de Sapadores Florestais durante o ano de 2011. O Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano cumpre, desta 
forma, a promessa efectuada perante centenas de agricultores, em Maio último, aquando 
da inauguração em Mangualde do Gabinete de Apoio ao Agricultor. 

A importância do desempenho das equipas de Sapadores Florestais na protecção da 
floresta portuguesa e na primeira intervenção aos fogos nascentes, bem como a 
importância social destas equipas com a criação de emprego especializado nas zonas 
rurais foram os principais factores apontados para a criação desta equipa. 

Esta iniciativa integra-se no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que 
contempla a criação anual de vinte novas equipas de Sapadores Florestais. 
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17º Hard Metal Fest, foi um sucesso.Próxima edição já está a ser pensada 

Centenas de amantes do “metal”, vindos de vários pontos do País e também da vários 
pontos da vizinha Espanha, não deixaram de marcar a sua presença em mais uma edição 
do Hard Metal Fest. Já na sua 17ª edição este festival é o festival com mais edições 
consecutivas em Portugal, sendo que a sua organização não está a cargo de uma grande 
produtora de espectáculos, mas sim sob a responsabilidade do Mangualdense, José 
Rocha, que foi e é o principal mentor deste festival.“Ao inicio foi complicado, a falta de 
experiência tornou as coisas mais difíceis na primeira edição, no entanto, ao fim de 17 
anos posso dizer que estamos  cada vez mais profissionais”, diz José Rocha. 

Questionado como é que um festival alternativo consegue movimentar tanta gente, o 
responsável do festival, diz que é sem duvida pelo amor e gosto à musica “metal”, e como 
diz , pelo cartaz que ao longo do ao longo dos anos tem sido cada vez melhor, 
conseguindo trazer sempre bandas de referencia da área musical, este ano conseguimos 
cerca de 12 bandas destacando-se os italianos Theatres Des Vampires , e o 
emblemáticos portugueses Ramp. 
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José Rocha, faz sem duvida um balanço positivo da 17ª edição, sendo que ainda no 
decorrer desta edição, já estava com o pensamento na edição de 2012 do Hard Metal 
Fest. O organizador não deixou de referir que esta iniciativa não seria possível organizar 
sem a ajuda de várias pessoas e instituições, agradecendo desde logo ao Centro Cultural 
e Recreativo de Santo André, bem como à Câmara Municipal que ao longo das 17 
edições deste festival, foi e é fundamental para que esta iniciativa cultural/musical se 
consiga realizar e por Mangualde no mapa do panorama musical alternativo. 
O Hard Metal Fest, é considerado por muitos fans e especialistas da área musical o maior 
festival de “metal” de Portugal e é sem duvida a actividade musical que mais gente trás de 
todo o País e estrangeiro a Mangualde. 
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«Conhecer Mangualde» a pé 

Quintela de Azurara recebe, no próximo dia 6 de Fevereiro, Domingo, o primeiro Percurso 
Pedestre de 2011 designado «Trilhos de Ludares». A Capela da Nossa Sr.ª da Esperança 
foi o local escolhido para o início do percurso que está marcado para as 9h00. A iniciativa 
realiza-se no âmbito do projecto «Conhecer Mangualde» promovido pela Câmara 
Municipal de Mangualde. 

É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de 
Mangualde, vão realizar-se vários Percursos Pedestres. Assim, no dia 6 de Março, em 
Guimarães Tavares tem lugar o passeio pelos «Trilhos de Gil Vicente». Os participantes 
deverão reunir-se na Capela de Nossa Sr.ª do Pranto, onde terá início o percurso. 
Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes» vai ser possível no dia 3 de Abril, em Abrunhosa-a-
Velha. O percurso tem início na Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes. Já no dia 1 de Maio, 
será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em Chãs Tavares. O Monumento 
de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para ponto de encontro. A 22 de Maio 
realiza-se um Percurso Pedestre em Darei – Fagilde. E no dia 5 de Junho está marcado, 
na Capela da Nossa Sr.ª da Esperança, o segundo Percurso Pedestre nos «Trilhos de 
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Ludares», em Quintela de Azurara. 

Relembramos que todos os Percursos Pedestres se realizam ao Domingo entre as 9h00 e 
as 12h00 e que as inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas Municipais de 
Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 desporto@cmmangualde.pt.

PERCURSOS PEDESTRES 
«Conhecer Mangualde» 
Programação

«Trilhos de Ludares»6 de Fevereiro e 5 de Junho, em Quintela de AzuraraInício do 
percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança 

«Trilhos de Gil Vicente» 
6 de Março, em Guimarães de TavaresInício do percurso: Capela de Nossa Sr.ª do Pranto 

«Rota da Sr.ª dos Verdes» 
3 de Abril, em Abrunhosa-a-VelhaInício do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes 

«Caminhos do Bom Sucesso» 
1 de Maio, em Chãs Tavares
Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima 

22 de Maio 
Em Darei – Fagilde 
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Ceia de Reis organizado pelo PS e JS Mangualde 

Realizou-se no dia 8 de Janeiro, a tradicional Ceia de Reis organizado pelo PS e JS 
Mangualde. Mais de 300 pessoas encheram o salão do Hotel Sra do Castelo, para um 
grande momento de união socialista, que contribui para reforçar os laços de amizade e de 
discussão política. 

Associaram-se a este jantar, o Presidente da Federação de Viseu do PS e Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, os Deputados da Assembleia da 
República, Acácio Pinto, Helena Rebelo e Paulo Barradas, os Secretários de Estado, José 
Junqueiro e Elza Pais, o Presidente da Federação da Guarda do PS, José Albano, a 
Presidente do Departamento das Mulheres Socialistas da Federação de Viseu, Fátima 
Ferreira, o Presidente da Federação de Viseu da JS, Rafael Guimarães e o nosso 
convidado especial, Fernando Medina, Porta-Voz nacional do PS e Secretário de Estado 
Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento. 
Os discursos estiveram a cargo de Fernando Beja Correia, Coordenador da JS 
Mangualde, Marco Almeida, Presidente da Comissão Política do PS Mangualde, Fátima 
Ferreira, José Junqueiro, João Azevedo e Fernando Medina. 
As intervenções foram muito acertivas: o empreendedorismo jovem, o emprego, o 
investimento público e privado que está a ser feito no Concelho de Mangualde, como os 
bons resultados da economia Portuguesa no ano de 2010, contra todas as previosões. 
Ficou também uma palavra para a mobilização dos socialistas em torno do candidato 
presidencial apoiado pelo PS, Manuel Alegre. 
Neste jantar foram ainda distinguidos três socialistas: Vitor Tenreiro, Margarida Henriques 
e João Azevedo. 
Um obrigado a todos os presentes, em especial às outras concelhias da JS presentes: 
Viseu, Lamego, Cinfães e Fornos de Algodres. 
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17º Hardmetalfest em Mangualde 

No próximo dia 15 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, 
recebe mais uma edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com dezassete 
edições, é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da Rocha 
Produções. 

A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal podem 
assistir ao festival a partir das 15h00. RAMP, THEATRES DES VAMPIRES (Itália), FOR 
THE GLORY, HOLOCAUSTO CANIBAL, OMISSION (Espanha), ANGRIFF, PAINTED 
BLACK, SEVEN STITCHES, COLD BLOODED, UNBRIDLED, MIDNIGHT PRIEST e 
PRIMAL são as bandas nacionais e internacionais que actuam nesta edição. 

O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 12€, caso seja adquirido antecipadamente ou no 
próprio dia, respectivamente. Os bilhetes encontram-se à venda na Carbono (Lisboa e 
Amadora), na Cave Discos (Lisboa), na Xaranga (Lisboa), no Piranha (Porto), no Louie 
Louie (Porto e Braga), no Bar da Academia (Viseu), no Bar Ground Zero (Viseu) e no Rip 
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Off (Viseu). 

Mais informações em: http://www.myspace.com/hardmetalfest
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15 Janeiro - 17º MANGUALDE HARDMETALFEST

Mangualde vai receber a 17.ª edição do Hardmetalfest, um festival de música que 
reúne os amantes do metal numa maratona de actuações

Os portugueses Ramp, os italianos Theatres Des Vampires (na foto) e os espanhóis 
Omission são as principais atracções para a 17.ª edição do Hardmetalfest que, mais uma 
vez, vai ter lugar em Mangualde, no dia 15 de Janeiro . 

A organização – Rocha Prod e Câmara Municipal de Mangualde – garante que esta 
edição do festival de metal vai manter o nível e o ecletismo dos anos anteriores, reunindo 
num só dia uma série de bandas portuguesas e estrangeiras. 

“A 17.ª edição manterá a qualidade sonora que o festival já vos habituou, onde não faltará 
o excelente ambiente, as bancas de merchandising, food&drinks [comidas e bebidas] de 
modo a que todos saiam de Mangualde satisfeitos”, esperam as entidades organizadoras. 

Esta será uma “verdadeira maratona de actuações” que terá início por volta das 15h00 e 
irá terminar às 02h30. As atenções estão viradas para uma das mais carismáticas bandas 
de metal de Portugal – Ramp -, que irão apresentar o seu mais recente trabalho ‘Visions’ 
e, talvez alguns clássicos da banda. 
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No Festival de Mangualde vai estar também uma das bandas líderes do movimento 
dark/gothic/vampire, os italianos Theatres Des Vampires, que vão presentear o público 
com a apresentação do novo álbum ‘Moonligt waltz’. 

For the Glory (hardcore), Holocausto Canibal (death/gore) e os Painted Black 
(doom/gothic metal) são outras das bandas convidadas, a par da banda espanhola 
Omission, considerada uma das melhores bandas de Thrash da Península Ibérica. 

Para completar o cartaz, a edição de 2011 conta ainda com várias bandas portuguesas: 
os Angriff (Mangualde), os Seven Stitches (Grândola), os RDB (Covilhã), os Cold Blooded 
(Lisboa), os Midnight Priest (Coimbra) e os Step Back (Penafiel). 
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Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02» 

De 8 a 22 de Janeiro, vai estar patente no Átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves a exposição «Arquitectos em Exposição 02». A iniciativa, promovida pelo Núcleo de 
Arquitectos da região de Viseu – Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, 
conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e tem inauguração marcada para 
o próximo sábado, dia 8 de Janeiro, pelas 16h00. 

A exposição contempla o trabalho de 16 arquitectos no que diz respeito a imóveis e 
interiores. As obras apresentadas foram projectadas, por arquitectos do distrito de Viseu, 
em diversos pontos do país. 

A exposição, 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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3ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação em 
Mangualde

A 3ª concentração, da época 2010/2011, do Circuito Municipal das Escolas de Natação 
realiza-se no próximo sábado, dia 15 de Janeiro, em Sátão. O evento, organizado pela 
Câmara Municipal de Mangualde em colaboração com a Câmara Municipal de Sátão, 
espera a participação de vinte escolas representadas por cerca de 180 nadadores. 

O Circuito Municipal de Escolas de Natação teve início no dia 21 de Novembro e conta já 
com a realização de duas concentrações. A 1ª concentração realizou-se nas Piscinas 
Municipais de Mangualde onde foram conquistados onze recordes de Escalão e três de 
Circuito. Durante o evento, foram ainda atribuídos os prémios “Nadador do Ano” e “Escola 
do Ano” a todos aqueles que se destacaram nas suas categorias ao longo da época 
passada. A 2ª concentração decorreu no dia 11 de Dezembro nas Piscinas do Príncipe 
Perfeito em Viseu, onde foram superados dezoito recordes de Escalão e quatro de 
Circuito. Esta concentração constituiu, ainda, um momento de atribuição dos Diplomas de 
Mérito a todos os nadadores que foram distinguidos na concentração realizada em 
Mangualde.

É de salientar que, inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de 
Mangualde, vai realizar-se, ainda no mês de Janeiro, o Torneio Professor Afonso 
Saldanha. A iniciativa tem lugar nas Piscinas de Armamar, no dia 29, entre as 14h00 e as 
19h00. Este Torneio tem como objectivo principal iniciar os jovens nadadores na 
competição e resulta de uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e 
da Câmara Municipal de Armamar. Centena e meia de nadadores das 20 escolas de 
natação aderentes são esperados no evento. 

Relembramos que, inserido no âmbito das Actividades Desportivas, realizou-se no 
passado Domingo, dia 9 de Janeiro, entre as 9h00 e as 12h30, nas Piscinas Municipais 
de Mangualde mais um Festival dos Reis. A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal 
de Mangualde, destinou-se às cerca de 100 crianças inscritas nas Piscinas Municipais 
nos níveis de Adaptação ao Meio Aquático e de Iniciação. Durante o evento, foi oferecida 
uma lembrança a todos os participantes. 
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Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02» 

De 8 a 22 de Janeiro, vai estar patente no Átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 
Alves a exposição «Arquitectos em Exposição 02». A iniciativa, promovida pelo Núcleo de 
Arquitectos da região de Viseu – Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, 
conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e tem inauguração marcada para 
o próximo sábado, dia 8 de Janeiro, pelas 16h00. 

A exposição contempla o trabalho de 16 arquitectos no que diz respeito a imóveis e 
interiores. As obras apresentadas foram projectadas, por arquitectos do distrito de Viseu, 
em diversos pontos do país. 

A exposição, 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 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

07-01-2011

Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02»

Internet Nacional

Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02» 07-01-2011 INTERNET

ID
:

34
61

81
0

1 de 2



Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

07-01-2011

Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02»

Internet Nacional

Mangualde acolhe «Arquitectos em Exposição 02» 07-01-2011 INTERNET

ID
:

34
61

81
0

2 de 2







Uma centena de crianças esperadas no «Festival dos Reis» em 
Mangualde

No próximo Domingo, dia 9 de Janeiro, entre as 9h00 e as 12h30, as Piscinas Municipais 
de Mangualde acolhem mais um «Festival dos Reis». A iniciativa destina-se às cerca de 
100 crianças inscritas nas Piscinas Municipais nos níveis de Adaptação ao Meio Aquático 
e de Iniciação. Durante o evento vai ser oferecida uma lembrança a todos os 
participantes. Inserido no âmbito das Actividades Desportivas 2011, o festival é uma 
organização da Câmara Municipal de Mangualde. 

Ainda durante o mês de Janeiro vão realizar-se mais duas iniciativas inseridas nas 
Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de Mangualde. Assim, no dia 15, em 
Sátão, entre as 15h00 e as 19h00, vai realizar-se mais um Circuito Municipal de Escolas 
de Natação. A iniciativa é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde 
e da Câmara Municipal de Sátão e espera a participação de cerca de 180 nadadores das 
vinte escolas de natação que aderiram ao Projecto Circuito Municipal de Escolas de 
Natação. No final do mês, dia 29, as Piscinas de Armamar acolhem o Torneio Professor 
Afonso Saldanha, entre as 14h00 e as 19h00. Este Torneio tem como objectivo principal 
iniciar os jovens nadadores na competição e resulta de uma organização conjunta da 
Câmara Municipal de Mangualde e da Câmara Municipal de Armamar. Centena e meia de 
nadadores, das vinte escolas de natação aderentes, são esperados no evento. 
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Mangualde - «Caminhos do cinema português» passa por Mangualde em 
2011

Filmes 100% portugueses vão ser exibidos na Biblioteca Municipal

A Autarquia Mangualdense estabeleceu parceria com o Centro de Estudos 
Cinematográficos (CEC) da Associação Académica de Coimbra (ACC) no âmbito do 
projecto “Caminhos do Cinema Português” que trará a Mangualde, em 2011, um conjunto 
de filmes 100% portugueses. 

Nos primeiros meses do ano, o Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde será palco 
da reprodução de alguns filmes exibidos nos XVII «Caminhos do Cinema Português» que 
se realizou em Coimbra no passado mês de Novembro. 

Ao longo das várias sessões competitivas vão ser exibidas longas e curtas-metragens, 
documentários e animações que representam o melhor da produção cinematográfica 
portuguesa do ano. 

Esta iniciativa conta, ainda, com várias actividades, das quais se destacam os workshops 
de Edição Imagem, Cinema 3D Estereoscopia, Vídeo, Acção Intervenção, Cinematografia 
em Cinema Digital, Produção e Realização de Vídeo. 

Actualizado em Quarta, 05 Janeiro 2011 10:17
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Mangualde – João Azevedo e Paes do Amaral inauguraram 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 
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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 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» 

«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 
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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. 
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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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Mangualde – II Encontro de Cantares de Janeiras encerra programa de 
“Natal em Mangualde 2010”

2 de Janeiro, às 14h00, no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangualde e encerra o programa de 
“Natal em Mangualde 2010”. 

No primeiro Domingo do Ano Novo, dia 2 de Janeiro, pelas 14h00, o Auditório do 
Complexo Paroquial de Mangualde acolhe o II Encontro de Cantares de Janeiras. A 
iniciativa, que encerra a programação de «Natal em Mangualde 2010», conta com 
diversas participações: Tuna Convívio de Santiago de Cassurrães, Associação 
Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, Associação Mangualde Azurara, Rancho 
Folclórico “Flores da Beira Alta”, Associação Grupo Cultural “Os Lavradores de Cubos”, 
Rancho Folclórico “Os Camponeses da Mesquitela”, Rancho Folclórico “Os Rouxinóis do 
Dão de Fagilde”, Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara, Associação Cultural e 
Recreativa de Mourilhe, Grupo de Danças e Cantares da Corvaceira, e Associação 
Cultural Azurara da Beira. Este encontro é organizado pela Câmara Municipal de 
Mangualde.

Recorde-se, que o «Natal em Mangualde 2010» começou no dia 2 de Dezembro com a 
iluminação simbólica da Árvore de Natal e da Fonte dos Desejos e a colocação do 
presépio na Capela da Câmara Municipal (Capela do Rebelo). E que até ao 17 de 
Dezembro foi possível contribuir para a campanha “Mangualde Solidário” que tinha como 
objectivo a recolha de brinquedos para as crianças mais desfavorecidas do concelho. 

No dia 15 de Dezembro, numa iniciativa cheia de magia, palhaços e animação, 1300 
crianças das Escolas do Concelho de Mangualde assistiram à chegada do Pai Natal num 
trenó puxado por 7 renas. E no dia 19 de Dezembro, a Igreja Paroquial de Mangualde 
acolheu o Concerto de Natal, uma iniciativa dos pelouros da Cultura e da Acção Social. 

Paralelamente, durante toda esta época foi 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 
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contributo especial e diferente do habitual, ao ser criado pelos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Especial das Escolas do Concelho. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

02-01-2011

Mangualde – II Encontro de Cantares de Janeiras encerra programa de “Natal em Mangualde 2010”

Internet Nacional

Mangualde – II Encontro de Cantares de Janeiras encerra programa de “Natal em Mangualde 2010” 02-01-2011 INTERNET

ID
:

34
61

75
4

2 de 2



Mangualde - Segunda fase do projecto "Empoderar para Participar" decorre 
nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março

No âmbito do “Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar”

A segunda fase do projecto “Empoderar para Participar” decorre nos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março na Escola Secundária Felismina Alcântara em Mangualde. A iniciativa 
resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e a Associação Cultura, 
Conhecimento, Igualdade de Género (ACCIG). A participação é gratuita. 

No primeiro trimestre de 2011, Mangualde acolhe a segunda fase do projecto “Empoderar 
para Participar”, desenvolvido pela ACCIG em parceria com a Câmara Municipal de 
Mangualde. Esta fase conta com a realização de três de workshops nos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março, na Escola Secundária Felismina Alcântara, das 17h30 às 
20h30. A participação é gratuita e sujeita a inscrição através do Serviço de Acção Social 
da Câmara Municipal de Mangualde. Serão atribuídos certificados de participação. 

Workshop “Avançando e Fazendo Avançar” | 11 de Janeiro

Assim, no dia 11 de Janeiro inicia o workshop “Avançando e Fazendo Avançar” com o 
objectivo de fazer reflectir sobre a identidade, as convicções, os valores, os preconceitos 
e as expectativas de cada um. Mediado por Ruth Calvão (ACCIG) e sob o mote “A Nossa 
Casa” este workshop pretende mostrar em que ponto nos encontramos actualmente e o 
que precisamos de trabalhar do ponto de vista do Desenvolvimento Pessoal e 
Interpessoal. Destinado, em especial, à comunidade educativa, às associações e clubes 
da juventude pode ser frequentado por todos os interessados mediante o número máximo 
de 10 participantes e realiza-se todas as terças-feiras de Janeiro a Março de 2011. 

Workshop “Mapas Sensoriais. Os 5 sentidos” | 12 de Janeiro 

Este workshop terá início no dia 12 de Janeiro e realizar-se-á todas as quartas-feiras dos 
meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. Do nariz aos gestos e movimentos do corpo, 
passando pelas sonoridades e gustações, este workshop permite trabalhar o que fica na 
memória dos nossos sentidos. Mediado por Ruth Calvão (ACCIG) tem como objectivo 
conduzir os participantes nas várias formas de explorar, experimentar e consciencializar 
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os mapas sensoriais que traçamos e percorremos no dia-a-dia. Esta iniciativa, limitada ao 
número máximo de 10 participantes, tem como principais destinatários a comunidade 
educativa, associações, clubes da juventude, profissionais da área da saúde e todos os 
que queiram trabalhar os sentidos e a consciência do físico. 

Workshop “Como fazer uma Comunicação eficaz de Valores” | 21 de Janeiro

O último workshop realiza-se no dia 21 de Janeiro e incide sobre a temática “Como fazer 
uma Comunicação eficaz de Valores”. Cristina Vaz de Almeida (Consultora de 
Comunicação) aborda questões como o que é a comunicação, qual a relação entre os 
valores e a comunicação, como comunicar eficazmente, qual o perfil de um bom 
comunicador e como se comunica internamente e externamente de forma eficaz. O 
workshop conta com a mediação de Rosabela Afonso e Eugénia Passada (ACCIG) e tem 
como principais destinatários professores, profissionais que lidam com o público, 
jornalistas e todas as pessoas interessadas na temática. Com um limite máximo de 20 
participantes serão abordadas questões da Comunicação Verbal e Não Verbal e técnicas 
directivas e não directivas aplicadas a exercícios práticos. 

De sublinhar que a 1ª fase deste projecto, “Empoderar para Participar”, realizou-se nos 
dias 22, 23, 25 e 26 de Novembro. “Como fazer uma eficaz comunicação de valores” por 
Cristina Vaz de Almeida (Gestora de Comunicação), “Riscos – Combater e Prevenir” por 
Vanda Nascimento (Escritora e Cronista), “Dimensões e Padrões Comportamentais” por
Cristina Vaz de Almeida (Gestora de Comunicação) e “A violência no universo escolar” 
pelo Psiquiatra João Redondo e mediada por Cláudia Múrias, mestre em Psicologia foram 
os seminários realizados nesta fase de informação intitulada “Dizer não à submissão”. 
Esta fase tinha como principal objectivo promover a intolerância e a rejeição face a estes 
fenómenos de violência bem como alertar para a importância da denúncia junto das 
autoridades competentes. 

Estas iniciativas decorrem da parceria da Câmara Municipal de Mangualde e da ACCIG e 
têm em conta as medidas recomendadas pelo Conselho da Europa e o III Plano Nacional 
Contra a Violência Doméstica 2007/2010. 

Mais informações em www.accig.webnode.com.pt
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