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Cuidados continuados: Unidade de Mangualde pronta há mais de um mês e ainda não tem data de abertura. (IN) Fernando Morais
(Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Mangualde), João Azevedo (Pres. C. M. Mangualde).

Data: 19-01-2012
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Azevedo (Pres. C. M. Mangualde).
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N.º Série 3979029

Comentário
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Exposição de escultura e artes decorativas em Mangualde 

De 30 de janeiro a 29 de fevereiro, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe uma 
exposição de escultura e artes decorativas das artistas Rute Póvoas e Ester Andrade. A 
abertura desta mostra, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, está marcada 
para as 14h30 do dia 30 de janeiro. A entrada é livre. 

Natural de Angola, Rute Maria da Costa Amaral Póvoas foi desde sempre uma 
apaixonada pelas artes. Autodidata, principalmente nas artes decorativas, produziu 
inúmeras e diversificadas obras de pintura, através da utilização de várias técnicas que 
permitem dar aos objetos cor e significado, de acordo com o seu gosto e sensibilidade. O 
portfólio de trabalhos da artista já esteve patente em diversas exposições: Feira do Vinho 
– Coletiva de Pintura (2010); Exposição Grande Hotel das Felgueiras (2010); Feira do 
Município de Nelas (2011); Feira do Vinho – Artesanato e Coletiva de Pintura (2011); 
Exposição Ponto de Turismo das Caldas da Felgueira (2011) e Exposição de Artes 
Decorativas no Museu Municipal de Carregal do Sal (2011). 

A escultora Maria Ester Andrade é natural de Aguieira (Concelho de Nelas) e teve desde 
cedo a natureza como inspiração. Procurando nela a matéria-prima para a sua obra, foi 
aperfeiçoando a arte de trabalhar a madeira, sempre ditada pela paixão de criar. No 
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imaginário das suas peças difunde a imagem do vinhedo, da floresta, da religiosidade e 
do paganismo. A partir de uma raiz, de um tronco, onde não avistamos nada a não ser as 
suas formas naturais, Ester Andrade vê uma flor, uma estrela, um anjo ou uma folha solta. 
O formão retira aquele pedaço de matéria que dá lugar a uma nova forma. 

Esta mostra pode ser visitada no seguinte horário:

Segunda-feira – 14h00 às 19h00; Terça a sexta-feira – 9h30 às 19h00; e Sábados – 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 
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Mangualde – Assinado acordo para criação da Casa das Associações 
do concelho 

promoveu a criação da «Casa das Associações de Mangualde» com a cedência 
do antigo edifício da Escola Primária. A assinatura dos contratos decorreu esta 
quarta-feira, dia 18 de Janeiro, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 
Concelho. Associação dos Ex - Combatentes Beirões, Club 2 CV de Mangualde, 
Rodas no Trilho - Clube de praticantes de todo o terreno de Mangualde, 
Universidade Sénior, Rotary Club de Mangualde, Delegação de Mangualde da 
Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Mangualde da Fraternidade de Nuno 
Álvares, Associação Cultural Azurara da Beira e Gigantes Sport Mangualde- 
Associação Desportiva de Mangualde foram as associações contempladas. 
«É de salientar que as instalações agora cedidas pela autarquia estavam 
desocupadas desde a criação do novo Agrupamento de Escolas de Mangualde 
levada a cabo no ano transacto. Com a reestruturação do agrupamento, o edifício 
que estava afecto à Escola Primária de Mangualde ficou sem utilização», diz fonte 
da autarquia mangualdense. 
Para o edil mangualdense, João Azevedo, «atendendo à configuração das suas 
instalações, este espaço mostra-se adequado à sua utilização pelas forças vivas 
deste Concelho, designadamente por associações de cariz social, recreativo, 
cultural e desportivo». O autarca considera que «apoiar o associativismo é 
essencial, estes grupos desempenham um importante papel social, já há vários 
anos que diversas associações têm interpelado esta Câmara Municipal no sentido 
de lhes serem facultadas/cedidas instalações onde as mesmas possam 
desenvolver o seu objecto social». 
Acrescentando que «nestas condições, urgiu conferir a este edifício um destino 
que dignificasse o seu historial. Atendendo às diversas solicitações das 
colectividades deste concelho, decidiu-se destinar a utilização do edifício supra 
identificado às diversas associações existentes neste concelho.» 
As instalações que compõem a «Casa das Associações de Mangualde» serão 
cedidas gratuitamente, em regime de comodato, por decisão da Câmara 
Municipal, em função da finalidade de utilização, do fim preconizado pela entidade 
utilizadora e considerando os superiores interesses do Município de Mangualde. O 
contrato assinado tem a validade de um ano, podendo ser renovado por períodos 
iguais e nas mesmas condições até à denúncia de uma das partes. 
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Nasceu a casa da Associações de Mangualde

Sexta, 20 Janeiro 2012 00:00  

CULTURA

Cerimónia de assinatura de acordo celebrou-se esta quarta-feira, dia 18 de Janeiro
«Apoiar o associativismo é essencial, estes grupos desempenham um importante papel 
social» - defende João Azevedo, edil mangualdense 

Como forma de apoiar o associativismo do concelho, a autarquia mangualdense 
promoveu a criação da «Casa das Associações de Mangualde» com a cedência do 
antigo edifício da Escola Primária. A assinatura dos contratos decorreu esta quarta-
feira, dia 18 de janeiro, pelas 18h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 
Concelho. Associação dos Ex- Combatentes Beirões, Club 2 CV de Mangualde, Rodas no 
Trilho - Clube de praticantes de todo o terreno de Mangualde, Universidade Sénior, Rotary 
Club de Mangualde, Delegação de Mangualde da Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de 
Mangualde da Fraternidade de Nuno Álvares, Associação Cultural Azurara da Beira e 
Gigantes Sport Mangualde- Associação Desportiva de Mangualde foram as associações 
contempladas. 

É de salientar que as instalações agora cedidas pela autarquia 
estavam desocupadas desde a criação do novo Agrupamento de Escolas de Mangualde 
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levada a cabo no ano transato. Com a reestruturação do agrupamento, o edifício que estava 
afeto à Escola Primária de Mangualde ficou sem utilização. 

Para o edil mangualdense, João Azevedo, «atendendo à configuração das suas 
instalações, este espaço mostra-se adequado à sua utilização pelas forças vivas deste 
Concelho, designadamente por associações de cariz social, recreativo, cultural e 
desportivo». O autarca considera que «apoiar o associativismo é essencial, estes 
grupos desempenham um importante papel social, já há vários anos que diversas 
associações têm interpelado esta Câmara Municipal no sentido de lhes serem 
facultadas/cedidas instalações onde as mesmas possam desenvolver o seu objeto 
social». Acrescentando que «nestas condições, urgiu conferir a este edifício um destino 
que dignificasse o seu historial. Atendendo às diversas solicitações das coletividades 
deste concelho, decidiu-se destinar a utilização do edifício supra identificado às 
diversas associações existentes neste concelho.»

As instalações que compõem a «Casa das Associações de Mangualde» serão cedidas 
gratuitamente, em regime de comodato, por decisão da Câmara Municipal, em função da 
finalidade de utilização, do fim preconizado pela entidade utilizadora e considerando os 
superiores interesses do Município de Mangualde. O contrato assinado tem a validade de um 
ano, podendo ser renovado por períodos iguais e nas mesmas condições até à denúncia de 
uma das partes. 
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Nasceu a Casa das Associações de Mangualde 

Como forma de apoiar o associativismo do concelho, a autarquia mangualdense promoveu a 
criação da «Casa das Associações de Mangualde» com a cedência do antigo edifício da 
Escola Primária. A assinatura dos contratos decorreu esta quarta-feira, dia 18 de janeiro, 
pelas 18h00, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho. Associação dos Ex- 
Combatentes Beirões, Club 2 CV de Mangualde, Rodas no Trilho – Clube de praticantes de 
todo o terreno de Mangualde, Universidade Sénior, Rotary Club de Mangualde, Delegação 
de Mangualde da Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Mangualde da Fraternidade de 
Nuno Álvares, Associação Cultural Azurara da Beira e Gigantes Sport Mangualde- 
Associação Desportiva de Mangualde foram as associações contempladas. 

É de salientar que as instalações agora cedidas pela autarquia estavam desocupadas desde 
a criação do novo Agrupamento de Escolas de Mangualde levada a cabo no ano transato. 
Com a reestruturação do agrupamento, o edifício que estava afeto à Escola Primária de 
Mangualde ficou sem utilização. 

Para o edil mangualdense, João Azevedo, «atendendo à configuração das suas instalações, 
este espaço mostra-se adequado à sua utilização pelas forças vivas deste Concelho, 
designadamente por associações de cariz social, recreativo, cultural e desportivo». O autarca 
considera que «apoiar o associativismo é essencial, estes grupos desempenham um 
importante papel social, já há vários anos que diversas associações têm interpelado esta 
Câmara Municipal no sentido de lhes serem facultadas/cedidas instalações onde as mesmas 
possam desenvolver o seu objeto social». Acrescentando que «nestas condições, urgiu 
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conferir a este edifício um destino que dignificasse o seu historial. Atendendo às diversas 
solicitações das coletividades deste concelho, decidiu-se destinar a utilização do edifício 
supra identificado às diversas associações existentes neste concelho.» 

As instalações que compõem a «Casa das Associações de Mangualde» serão cedidas 
gratuitamente, em regime de comodato, por decisão da Câmara Municipal, em função da 
finalidade de utilização, do fim preconizado pela entidade utilizadora e considerando os 
superiores interesses do Município de Mangualde. O contrato assinado tem a validade de um 
ano, podendo ser renovado por períodos iguais e nas mesmas condições até à denúncia de 
uma das partes. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

20-01-2012

Nasceu a Casa das Associações de Mangualde

Internet Nacional

Nasceu a Casa das Associações de Mangualde 20-01-2012 INTERNET

ID
:

39
81

53
8

2 de 2







Mangualde – XVIII Hardmetalfest «foi um sucesso» 

Carla de Sousa 
Festival pode vir a ter dois dias 
A XVIII edição do Hardmetalfest, que aconteceu em Mangualde no passado 
Sábado (14JAN) «foi um sucesso». As palavras são do organizador do festival 
com maior número de edições em Portugal, José Rocha. 
Cerca de 500 pessoas vindas um pouco de todo o país marcaram presença na 
XVIII edição do Hardmetalfest. Em declarações à DãoTV, o organizador de um 
dos eventos de metal mais importantes da região diz que esta edição «foi 
considerada pelos participantes uma das melhores de sempre» tendo sido «um 
sucesso total tanto no que diz respeito às bandas presentes bem como o som 
propriamente dito». «Tinhamos um cartaz bastante eclético e as pessoas saíram 
muito satisfeitas», diz José Rocha. 

Questionado quanto ao “ingrediente principal” para a 
continuidade deste projecto em Mangualde, José Rocha salienta «a atitude» da 
organização e o apoio dado por instituições como a Câmara Municipal de 
Mangualde, entre outras. 
«É complicado manter um festival como este numa zona do interior onde falta 
densidade populacional. Ainda assim enquanto mantivermos a atitude e a vontade 
de trabalhar conseguimos dar continuidade ao projecto», diz José Rocha 
acrescentando que «daqui a uns anos vamos tentar alargar o festival para dois 
dias». A concluir o organizador adianta que «a XIX edição do Hardmetalfest já 
está a ser pensada». 
A XVIII edição do Hardmetalfest contou com a presença dos Bizarra Locomotiva, 
dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy metal nacional, que apresentou o 
novo disco "Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss Masterpiece", os Corpus 
ChristII com "Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the Cranial 
Insides" e os For the Glory com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais 
conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a 
banda revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os 
RDB com o seu grind/crust, pisaram também o palco do Hardmetalfest. Para 
fechar o evento a organização brindou todos os presentes com a actuação de uma 
banda especial que conta já com quase 20 anos de carreira e muitos discos, os 
Thrashers alemães Witchburner. 
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XVIII Hardmetalfest «foi um sucesso»

Carla de Sousa 

A XVIII edição do Hardmetalfest, que aconteceu em Mangualde no passado Sábado 
(14JAN) «foi um sucesso». As palavras são do organizador do festival com maior número 
de edições em Portugal, José Rocha. 
Cerca de 500 pessoas vindas um pouco de todo o país marcaram presença na XVIII 
edição do Hardmetalfest. Em declarações à DãoTV, o organizador de um dos eventos de 
metal mais importantes da região diz que esta edição «foi considerada pelos participantes 
uma das melhores de sempre» tendo sido «um sucesso total tanto no que diz respeito às 
bandas presentes bem como o som propriamente dito». 

«Tinhamos um cartaz bastante eclético e as pessoas saíram muito satisfeitas», diz José 
Rocha.

Questionado quanto ao “ingrediente principal” para a continuidade deste projecto em 
Mangualde, José Rocha salienta «a atitude» da organização e o apoio dado por 
instituições como a Câmara Municipal de Mangualde, entre outras. 

«É complicado manter um festival como este numa zona do interior onde falta densidade 
populacional. Ainda assim enquanto mantivermos a atitude e a vontade de trabalhar 
conseguimos dar continuidade ao projecto», diz José Rocha acrescentando que «daqui a 
uns anos vamos tentar alargar o festival para dois dias». 

A concluir o organizador adianta que «a XIX edição do Hardmetalfest já está a ser 
pensada».
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A XVIII edição do Hardmetalfest contou  com a presença dos Bizarra Locomotiva, dos 
Tarantula, a banda mais antiga do heavy metal nacional, que apresentou o novo disco 
"Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss Masterpiece", os Corpus ChristII com 
"Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the Cranial Insides" e os For the Glory 
com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais conceituada de doom/death do 
país, os locais thrashers e renovados Angriff e a banda revelação Processing Cut Mode 
com o seu dark/death a antecederem os RDB com o seu grind/crust, pisaram também o 
palco do Hardmetalfest. Para fechar o evento a organização brindou todos os presentes 
com a actuação de uma banda especial que conta já com quase 20 anos de carreira e 
muitos discos, os Thrashers alemães Witchburner. 
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Escola municipal de natação de Mangualde obtém 7 primeiros lugares 

No passado sábado, dia 14 de janeiro, decorreu o 4.º Circuito Municipal das Escolas de 
Natação, nas Piscinas de Aguiar da Beira. Na concentração participaram 187 atletas em 
representação de 19 escolas de natação. A Escola Municipal de Mangualde obteve um 
recorde de escalão, 7 primeiros lugares, 5 segundos, 5 terceiros e 5 quartos lugares, obtendo 
no total 88 pontos, ocupando assim o terceiro lugar na classificação por equipas. 

A entrega dos diplomas de mérito contou com a presença do vice-presidente da autarquia de 
Mangualde, Joaquim Patrício, e do vice-presidente de Aguiar da Beira. 

A próxima concentração terá lugar nas Piscinas de Castro Daire no próximo dia 11 de 
fevereiro. Mas antes dessa data realizar-se-á ainda o Torneio de Natação Prof. Afonso 
Saldanha, no dia 28 de janeiro, na Piscina Municipal de Vila Nova de Paiva, que potenciará a 
participação dos nadadores mais novos. 
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Alunos do 1º ciclo visitam a cooperativa agrícola de 
Mangualde

Inserido nas medidas de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar, do Plano de Atividades do 
Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Mangualde, teve início, no passado dia 9 de janeiro, 
um ciclo de vistas dos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde, à Cooperativa Agrícola de Mangualde. A iniciativa decorrerá até 12 de março. É de 
salientar que, ainda inseridas no Plano de Atividades do Gabinete de Educação da autarquia 
mangualdense, estão previstas mais duas ações: sensibilização «Pequenos gestos que podem ajudar 
o ambiente» a decorrer de 18 janeiro a 6 junho e visita à Panificadora Meca de 29 fevereiro a 11 
maio. 

Consolidar hábitos alimentares e estilos de vida mais saudáveis junto dos mais novos é o principal 
objetivo deste ciclo de visitas à Cooperativa Agrícola de Mangualde organizado pela autarquia 
mangualdense em parceria com o Agrupamento Escolas de Mangualde e a Estação Fruteira da 
Cooperativa Agrícola de Mangualde. Durante as visitas, os alunos, acompanhados por profissionais 
da Cooperativa, terão oportunidade de acompanhar todo o circuito percorrido pelos frutos desde a 
sua receção até à sua venda e distribuição. 

As visitas realizam-se às segundas-feiras, da parte da manhã, entre as 10h00 e às 12h00, e da parte 
da tarde, entre as 14h30 e às 16h30, em grupos de aproximadamente 50 alunos. No final de cada 
visita, os participantes serão contemplados com uma peça de fruta oferecida pela Cooperativa e 
cada escola vai receber um livro para a sua biblioteca. 
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Autarquia de Mangualde constrói dois reservatórios para 
defender a floresta contra incêndios 

A Câmara de Mangualde espera ter concluídos antes do próximo verão dois reservatórios de 
defesa da floresta contra incêndios, com capacidade de 150 metros cúbicos de água, que poderão 
ser usados por meios aéreos e terrestres.

A autarquia tinha candidatado cinco destes reservatórios ao PRODER, tendo sido aprovados os dois 
que se encontram em construção, nas localidades de Freixiosa e Abrunhosa-a-Velha, que 
representam um investimento total de 55 mil euros. 

“Com este programa pretende-se promover a defesa da floresta contra incêndios apoiando a 
introdução de medidas de prevenção e defesa adequadas, consubstanciadas, nomeadamente através 
da implementação e manutenção de componentes das Redes de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, como é o caso da rede de pontos de água, onde se insere a candidatura apresentada”, 
justifica a autarquia. 

Publicado por agencia.lusa em 13-01-2012, 16:04 Arquivado em Geral, Viseu.

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

13-01-2012

Autarquia de Mangualde constrói dois reservatórios para defender a floresta contra incêndios

Internet Nacional

Autarquia de Mangualde constrói dois reservatórios para defender a floresta contra incêndios 13-01-2012 INTERNET

ID
:

39
70

73
5

1 de 1



Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

13-01-2012

Mangualde - Reservatórios de defesa da floresta contra incêndio já em construção

Internet Nacional

Mangualde - Reservatórios de defesa da floresta contra incêndio já em construção 13-01-2012 INTERNET

ID
:

39
70

68
0

1 de 1



Reservatórios de defesa da floresta contra incêndios em 
construção em Mangualde 

Dos cinco reservatórios de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) candidatados pela Câmara 
Municipal de Mangualde, dois foram aprovados e estão em construção nas localidades de Freixiosa 
e Abrunhosa-a-Velha. Esta execução, em prol de toda a floresta da região centro, representa um 
investimento total é 55 mil euros, sendo comparticipado em 70% pelo PRODER. Ambos os 
reservatórios estarão operacionais antes do próximo verão e terão a capacidade de 150 m3, estando 
aptos para abastecimento de meios aéreos e terrestres. 

Trata-se de uma iniciativa comunitária do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento 
do Território, cofinanciada pelo FEADER, no âmbito do PRODER, que tem como objetivo 
consolidar e melhorar a multifuncionalidade da floresta portuguesa garantindo e aumentando a sua 
valorização económica, ambiental e social através de uma gestão ativa e profissionalizada dos 
espaços florestais e agroflorestais, de forma a tornar a floresta mais estável, resiliente aos incêndios 
e ataques de agentes bióticos nocivos; melhorar o valor ambiental e o valor social dos espaços 
florestais, maximizando as suas funções ambientais, protetoras e de enquadramento paisagístico; 
aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade económica do sector florestal numa ótica 
multifuncional; e contribuir para o ordenamento territorial reforçando a sua sustentabilidade. Esta 
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medida gestão do espaço florestal e agroflorestal integra três ações: minimização dos riscos; 
ordenamento e recuperação dos povoamentos; e valorização ambiental dos espaços florestais. 

Assim, este programa pretende-se promover a defesa da floresta contra incêndios apoiando a 
introdução de medidas de prevenção e defesa adequadas, consubstanciadas, nomeadamente através 
da implementação e manutenção de componentes das Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(DFCI), como é o caso da rede de pontos de água, onde se insere a candidatura apresentada. 
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Câmara (PS) reprova comunicados do PSD

Leia o comunicado da autarquia na íntegra:

A Câmara Municipal de Mangualde reprova veementemente os últimos comunicados do PSD 
de Mangualde a respeito da saúde. 

Pela verdade não podemos de deixar de comentar a tentativa de branqueamento político do 
PSD de Mangualde pela verdadeira sangria que o atual governo está a fazer à saúde e ao 
Serviço Nacional de Saúde. 

Por isso não podemos deixar de fazer a seguinte analogia que descreve claramente o que 
está a acontecer: 

No anterior governo: 

1.       O serviço de urgência do centro de saúde de Mangualde não fechou porque o atual 
Presidente de Câmara, João Azevedo se impôs; 

2.       As extensões de Saúde de Alcafache, Chãs de Tavares e Santiago de Cassurrães 
asseguraram os serviços de saúde e os médicos mantiveram os seus postos de trabalho; 

3.       Foram assinados, no verão de 2011, contratos para a requalificação das extensões de 
saúde de Santiago e Chãs de Tavares para assegurarem melhores condições de serviços de 
saúde; 

4.       Foram assinados acordos com o anterior governo e atual Câmara Municipal de 
Mangualde para a constituição de uma Unidade de Sáude Familiar que está em execução; 
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5.       A Unidade de Cuidados Continuados em Mangualde é hoje uma realidade graças aos 
esforços da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, do anterior governo e do atual 
Presidente de Câmara, João Azevedo, através dos compromissos financeiros assumidos. 

No atual governo: 

1.       O serviço de saúde durante 24 horas em Mangualde é uma realidade e esperemos 
que se mantenha assim; 

2.       As extensões de saúde deixaram de ter médico para prestar serviços de cuidados de 
saúde; 

3.       A Unidade de Cuidados Continuados de Mangualde, pronta a funcionar desde 5 
dezembro está fechada por falta de decisão política do atual governo; 

4.       Não há um único registo oficial do atual governo, uma única palavra às questões 
colocadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia onde estão sediadas as extensões de 
saúde; 

5.       Em 29 de setembro em plena Assembleia Municipal foi discutida esta matéria tendo 
ficado clara a posição dos autarcas na defesa da manutenção dos serviços de saúde no 
concelho. 

6.       O Presidente da Câmara de Mangualde solicitou ao atual diretor da Administração 
Regional de Saúde do Centro uma reunião no dia 19 de outubro de 2011 para debater o 
futuro da saúde no concelho, reunião que se revelou inconclusiva e sem respostas pela ARS-
Centro: Fecham o serviço de urgências? Fecham as extensões de saúde? Vão assumir os 
compromissos com entidades locais para a requalificação das extensões de saúde? A 
Unidade de Cuidados Continuados é para abrir? Quem governa o país em matéria de saúde, 
quem decide, não respondeu! 

Posto isto, não podemos de deixar de dar nota do seguinte: 
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Com o anterior governo os serviços de saúde em Mangualde estiveram assegurados. Com 
este governo estão a fechar – Não há respostas! Constata-se com grande preocupação as 
notícias que vêm a público todos os dias quer de entidades de Mangualde, quer de entidades 
de todo o país e acima de tudo da população. 

Os interesses dos mangualdenses estarão sempre em primeiro lugar. Acima de qualquer 
interesse partidário. 

A Câmara Municipal tudo fez, em devido tempo, para assegurar todos os factos em cima 
apurados! Em matéria de saúde estamos esclarecidos! A decisão e responsabilidade do 
futuro é do atual governo! Seremos sempre parte da solução. 

Factos são factos! Pela Verdade! 

O Chefe de Gabinete 

Câmara Municipal de Mangualde 

Filipe Pais 

Actualizado em Quinta, 12 Janeiro 2012 01:02  
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Reservatórios de defesa da floresta contra incêndio já em construção

Os dois reservatórios estarão operacionais antes do próximo verão. Investimento de 55 mil euros, 

comparticipado em 70% pelo PRODER

Dos cinco reservatórios de defesa da floresta contra incêndios (RDFCI) candidatados pela Câmara Municipal de 

Mangualde, dois foram aprovados e estão em construção nas localidades de Freixiosa e Abrunhosa-a-Velha. 

Esta execução, em prol de toda a floresta da região centro, representa um investimento total é 55 mil euros, 

sendo comparticipado em 70% pelo PRODER. Ambos os reservatórios estarão operacionais antes do próximo 

verão e terão a capacidade de 150 m3, estando aptos para abastecimento de meios aéreos e terrestres.

Trata-se de uma iniciativa comunitária do Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, 

co-financiada pelo FEADER, no âmbito do PRODER, que tem como objectivo consolidar e melhorar a 

multifuncionalidade da floresta portuguesa garantindo e aumentando a sua valorização económica, ambiental e 

social através de uma gestão activa e profissionalizada dos espaços florestais e agro-florestais, de forma a 

tornar a floresta mais estável, resiliente aos incêndios e ataques de agentes bióticos nocivos; melhorar o valor 

ambiental e o valor social dos espaços florestais, maximizando as suas funções ambientais, protectoras e de 

enquadramento paisagístico; aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade económica do sector florestal numa 

óptica multifuncional; e contribuir para o ordenamento territorial reforçando a sua sustentabilidade. Esta medida 

gestão do espaço florestal e agro-florestal integra três acções: minimização dos riscos; ordenamento e 

recuperação dos povoamentos; e valorização ambiental dos espaços florestais.
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Assim, este programa pretende-se promover a defesa da floresta contra incêndios apoiando a introdução de 

medidas de prevenção e defesa adequadas, consubstanciadas, nomeadamente através da implementação e 

manutenção de componentes das Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI), como é o caso da 

rede de pontos de água, onde se insere a candidatura apresentada.
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Nota à Imprensa – CMM 

A Câmara Municipal de Mangualde reprova veementemente os últimos comunicados do PSD 

de Mangualde a respeito da saúde. 

Pela verdade não podemos de deixar de comentar a tentativa de branqueamento político do 

PSD de Mangualde pela verdadeira sangria que o atual governo está a fazer à saúde e ao 

Serviço Nacional de Saúde. 

Por isso não podemos deixar de fazer a seguinte analogia que descreve claramente o que 

está a acontecer: 

No anterior governo:

1. O serviço de urgência do centro de saúde de Mangualde não fechou porque o atual 

Presidente de Câmara, João Azevedo se impôs; 

2. As extensões de Saúde de Alcafache, Chãs de Tavares e Santiago de Cassurrães 
asseguraram os serviços de saúde e os médicos mantiveram os seus postos de trabalho; 

3. Foram assinados, no verão de 2011, contratos para a requalificação das extensões de 

saúde de Santiago e Chãs de Tavares para assegurarem melhores condições de serviços de 

saúde; 

4. Foram assinados acordos com o anterior governo e atual Câmara Municipal de Mangualde 

para a constituição de uma Unidade de Sáude Familiar que está em execução; 

5. A Unidade de Cuidados Continuados em Mangualde é hoje uma realidade graças aos 

esforços da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, do anterior governo e do atual 

Presidente de Câmara, João Azevedo, através dos compromissos financeiros assumidos. 

No atual governo:
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1. O serviço de saúde durante 24 horas em Mangualde é uma realidade e esperemos que se 

mantenha assim; 

2. As extensões de saúde deixaram de ter médico para prestar serviços de cuidados de 

saúde; 

3. A Unidade de Cuidados Continuados de Mangualde, pronta a funcionar desde 5 dezembro 

está fechada por falta de decisão política do atual governo; 

4. Não há um único registo oficial do atual governo, uma única palavra às questões 

colocadas pelos Presidentes de Junta de Freguesia onde estão sediadas as extensões de 

saúde; 

5. Em 29 de setembro em plena Assembleia Municipal foi discutida esta matéria tendo ficado 

clara a posição dos autarcas na defesa da manutenção dos serviços de saúde no concelho. 

6. O Presidente da Câmara de Mangualde solicitou ao atual diretor da Administração 

Regional de Saúde do Centro uma reunião no dia 19 de outubro de 2011 para debater o 

futuro da saúde no concelho, reunião que se revelou inconclusiva e sem respostas pela ARS-
Centro: Fecham o serviço de urgências? Fecham as extensões de saúde? Vão assumir os 

compromissos com entidades locais para a requalificação das extensões de saúde? A 

Unidade de Cuidados Continuados é para abrir? Quem governa o país em matéria de saúde, 

quem decide, não respondeu! 

 Posto isto, não podemos de deixar de dar nota do seguinte: 

Com o anterior governo os serviços de saúde em Mangualde estiveram assegurados. 
Com este governo estão a fechar – Não há respostas! Constata-se com grande 
preocupação as notícias que vêm a público todos os dias quer de entidades de 
Mangualde, quer de entidades de todo o país e acima de tudo da população.
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Os interesses dos mangualdenses estarão sempre em primeiro lugar. Acima de qualquer 

interesse partidário. 

A Câmara Municipal tudo fez, em devido tempo, para assegurar todos os factos em cima 

apurados! Em matéria de saúde estamos esclarecidos! A decisão e responsabilidade do 

futuro é do atual governo! Seremos sempre parte da solução. 

Factos são factos! Pela Verdade! 

 O Chefe de Gabinete 

Câmara Municipal de Mangualde 

Filipe Pais 
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2012-01-11 15:17 
ELETRICIDADE: Autarquias mantêm "apagão" para poupar na fatura 

O aumento do custo da eletricidade está a levar cada vez mais autarquias a pouparem na iluminação 
pública. É o caso de Mangualde e Monção. Em Mangualde, a medida começou a ser aplicada há 
cerca de três meses.  

As luzes são apagadas entre as 2h00 e as 4h30. Mas nem todo o concelho fica às escuras: “Há 
fábricas que estão a laborar durante 24 horas e há a estação ferroviária, bem como alguns sectores 
fundamentais, comerciais, bancários e de apoio à saúde, que se mantêm acessos”. Em Monção, a 
iluminação pública nas zonas rurais vai ser apagada entre a 1h00 e as 5h30. Na cidade, vai ser 
desligado um em cada três postos de iluminação. A medida deve avançar ainda este mês, com vista 
a fazer face ao aumento do IVA.  
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Lançamento do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. 
Património e cultura organizacional» em Mangualde 

A Livraria Adrião, em Mangualde, acolheu, no passado sábado, dia 7 de janeiro, o 
lançamento do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. Património e cultura 
organizacional». A publicação do livro, de autoria de António Tavares, foi apoiada pela 
autarquia mangualdense e pela Ernesto L. Matias, Lda. A cerimónia iniciou pelas 15h45 e 
contou com a presença do autor do livro e do Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo. 

Cerca de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos, e individualidades da cultura 
mangualdense e viseense, assistiram à cerimónia que foi conduzida, em termos 
protocolares, pela Dra. Ana Rita Tavares. Começou por usar da palavra o Presidente da 
Câmara Municipal, elogiando o trabalho em prol da investigação, da preservação e do alerta 
para o Património Cultural de Mangualde. Fez ainda notar a importância da Ernesto L. Matias 
enquanto empresa quase centenária e fundamental no marcar do ritmo de industrialização de 
Mangualde. 

Depois usou da palavra João Matias, administrador da empresa, seguindo-se João Paulo 
Avelãs Nunes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na qualidade 
de prefaciador do livro. Por último falou o autor do livro. António Tavares começou por 
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agradeceu a todos os presentes e a todos quantos participaram e tornaram possível a edição 
deste livro e naturalmente à Livraria Adrião, pelo espaço e pela logística. Fez ainda 
referência à empresa Ernesto Matias, aos seus colaboradores e à maneira como a empresa 
desde o primeiro momento acatou o projeto. Finalizou desejando que esta obra fosse 
entendida e compreendida como contributo para o conhecimento da história económica de 
Mangualde e para que as empresas se consciencializem da sua história e do seu património 
cultural. Fechou parafraseando Anabela Guimarães, autora da nota de abertura do livro, 
«fazer a história de uma empresa é vencer a temporalidade da sua existência». 

A OBRA 

Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a coleção Opus Vox. Com base num 
trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial e a cultura organizacional 
da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. Matias, Lda., que labora, 
ininterruptamente, há 83 anos. A história da firma, fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, 
serve de pano de fundo para António Tavares ir em busca do património industrial e 
documental e aferir a cultura organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe 
ainda iniciativas de salvaguarda e rentabilização do património com objetivos culturais e 
económicos. 

Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da Ernesto L. 
Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela Guimarães (gestora do 
património cultural) na elaboração da nota de abertura e de João Paulo Avelãs Nunes 
(professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) na elaboração do prefácio. 

O livro está à venda na livraria Adrião, Papelaria Relógio Velho, Café Melro e Posto de 
Turismo da Câmara Municipal de Mangualde. 
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Autarquias mantêm "apagão" para poupar na factura da electricidade 

Inserido em 11-01-2012 14:10 

Em Magualde, a medida dura há três meses e é para continuar.  

O aumento do custo da electricidade está a levar cada vez mais autarquias a pouparem na 
iluminação pública. É o caso de Mangualde e Monção.  

Em Mangualde, a medida começou a ser aplicada há cerca de três meses: “Tivemos que 
desligar as luzes entre as 2h00 e as 4h30, para resolver um custo financeiro que é 
impossível de manter e que não se consegue pagar”, refere à Renascença o presidente da 
Câmara, João Azevedo.  

Mas nem todo o concelho fica às escuras: “Há fábricas que estão a laborar durante 24 horas 
e há a estação ferroviária, bem como alguns sectores fundamentais, comerciais, bancários e 
de apoio à saúde, que se mantêm acessos”.  

Quanto à segurança dos habitantes, o autarca socialista não vê motivos de preocupação, 
mas diz que as pessoas devem ter cuidado.  

Em Monção, a iluminação pública nas zonas rurais vai ser apagada entre a 1h00 e as 5h30. 
Na cidade, vai ser desligado um em cada três postos de iluminação. A medida deve avançar 
ainda este mês, com vista a fazer face ao aumento do IVA.  
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O vereador Alberto Lima considera que o plano não coloca em causa a segurança da 
população, mas promete estar atento a possíveis perturbações.  
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Autarquias mantêm "apagão" para poupar na factura da electricidade 

O aumento do custo da electricidade está a levar cada vez mais autarquias a pouparem na 
iluminação pública. É o caso de Mangualde e Monção.  

Em Mangualde, a medida começou a ser aplicada há cerca de três meses: “Tivemos que 
desligar as luzes entre as 2h00 e as 4h30, para resolver um custo financeiro que é 
impossível de manter e que não se consegue pagar”, refere à Renascença o presidente da 
Câmara, João Azevedo.  

Mas nem todo o concelho fica às escuras: “Há fábricas que estão a laborar durante 24 horas 
e há a estação ferroviária, bem como alguns sectores fundamentais, comerciais, bancários e 
de apoio à saúde, que se mantêm acessos”.  

Quanto à segurança dos habitantes, o autarca socialista não vê motivos de preocupação, 
mas diz que as pessoas devem ter cuidado.  

Em Monção, a iluminação pública nas zonas rurais vai ser apagada entre a 1h00 e as 5h30. 
Na cidade, vai ser desligado um em cada três postos de iluminação. A medida deve avançar 
ainda este mês, com vista a fazer face ao aumento do IVA.  

O vereador Alberto Lima considera que o plano não coloca em causa a segurança da 
população, mas promete estar atento a possíveis perturbações. 
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Apresentado património industrial de Mangualde em livro

A Livraria Adrião, em Mangualde, acolheu, no passado sábado, dia 7 de Janeiro, o 
lançamento do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. Património e cultura 
organizacional». A publicação do livro, de autoria de António Tavares, foi apoiada pela 
autarquia mangualdense e pela Ernesto L. Matias, Lda. A cerimónia iniciou pelas 15h45 e 
contou com a presença do autor do livro e do Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo. 

Cerca de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos, e individualidades da cultura 
mangualdense e viseense, assistiram à cerimónia que foi conduzida, em termos 
protocolares, pela Dra. Ana Rita Tavares. Começou por usar da palavra o Presidente da 
Câmara Municipal, elogiando o trabalho em prol da investigação, da preservação e do alerta 
para o Património Cultural de Mangualde. Fez ainda notar a importância da Ernesto L. Matias 
enquanto empresa quase centenária e fundamental no marcar do ritmo de industrialização de 
Mangualde. 

Depois usou da palavra João Matias, administrador da empresa, seguindo-se João Paulo 
Avelãs Nunes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na qualidade 
de prefaciador do livro. Por último falou o autor do livro. António Tavares começou por 
agradeceu a todos os presentes e a todos quantos participaram e tornaram possível a edição 
deste livro e naturalmente à Livraria Adrião, pelo espaço e pela logística. Fez ainda 
referência à empresa Ernesto Matias, aos seus colaboradores e à maneira como a empresa 
desde o primeiro momento acatou o projecto. Finalizou desejando que esta obra fosse 
entendida e compreendida como contributo para o conhecimento da história económica de 
Mangualde e para que as empresas se consciencializem da sua história e do seu património 
cultural. Fechou parafraseando Anabela Guimarães, autora da nota de abertura do livro, 
«fazer a história de uma empresa é vencer a temporalidade da sua existência». 

A OBRA

Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a colecção Opus Vox. Com base num 
trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial e a cultura organizacional 
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da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. Matias, Lda., que labora, 
ininterruptamente, há 83 anos. A história da firma, fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, 
serve de pano de fundo para António Tavares ir em busca do património industrial e 
documental e aferir a cultura organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe 
ainda iniciativas de salvaguarda e rentabilização do património com objectivos culturais e 
económicos. 

Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da Ernesto L. 
Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela Guimarães (gestora do 
património cultural) na elaboração da nota de abertura e de João Paulo Avelãs Nunes 
(professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) na elaboração do prefácio. 

O livro está à venda na livraria Adrião, Papelaria Relógio Velho, Café Melro e Posto de 
Turismo da Câmara Municipal de Mangualde.  
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Mangualde - Cerca de uma centena de pessoas no lançamento do 
Livro de António Tavares 

«ERNESTO L. MATIAS, LDA. UM FUTURO NO PASSADO. PATRIMÓNIO E 
CULTURA ORGANIZACIONAL». Livro de autoria de António Tavares contou 
com o apoio da autarquia mangualdense e da empresa Ernesto L. Matias, 
Lda. 
A Livraria Adrião, em Mangualde, acolheu o lançamento do livro «Ernesto L. 
Matias, Lda. 
Um futuro no passado. Património e cultura organizacional». A publicação do livro, 
de autoria de António Tavares, foi apoiada pela autarquia mangualdense e pela 
Ernesto L. Matias, Lda. A cerimónia contou com a presença do autor do livro e do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
Cerca de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos, e individualidades da 
cultura mangualdense e viseense, assistiram à cerimónia que foi conduzida, em 
termos protocolares, pela Dra. Ana Rita Tavares. Começou por usar da palavra o 
Presidente da Câmara Municipal, elogiando o trabalho em prol da investigação, da 
preservação e do alerta para o Património Cultural de Mangualde. Fez ainda 
notar a importância da Ernesto L. Matias enquanto empresa quase centenária e 
fundamental no marcar do ritmo de industrialização de Mangualde. 
Depois usou da palavra João Matias, administrador da empresa, seguindo-se João 
Paulo Avelãs Nunes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, na qualidade de prefaciador do livro. Por último falou o autor do livro. 
António Tavares começou por agradeceu a todos os presentes e a todos quantos 
participaram e tornaram possível a edição deste livro e naturalmente à Livraria 
Adrião, pelo espaço e pela logística. Fez ainda referência à empresa Ernesto 
Matias, aos seus colaboradores e à «maneira como a empresa desde o primeiro 
momento acatou o projecto». Finalizou desejando que esta obra fosse «entendida 
e compreendida como contributo para o conhecimento da história económica de 
Mangualde e para que as empresas se consciencializem da sua história e do seu 
património cultural». Fechou parafraseando Anabela Guimarães, autora da nota 
de abertura do livro, «fazer a história de uma empresa é vencer a temporalidade 
da sua existência». 
A OBRA 
Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a colecção Opus Vox. Com 
base num trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial e a 
cultura organizacional da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. 
Matias, Lda., que labora, ininterruptamente, há 83 anos. A história da firma, 
fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, serve de pano de fundo para António 
Tavares ir em busca do património industrial e documental e aferir a cultura 
organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe ainda iniciativas de 
salvaguarda e rentabilização do património com objectivos culturais e económicos. 
Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da 
Ernesto L. Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela 
Guimarães (gestora do património cultural) na elaboração da nota de abertura e 
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de João Paulo Avelãs Nunes (professor da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra) na elaboração do prefácio. 
O livro está à venda na livraria Adrião, Papelaria Relógio Velho, Café Melro e 
Posto de Turismo da Câmara Municipal de Mangualde. 
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Mangualde – Uma centena de crianças cantou as Janeiras ao 
presidente da autarquia 

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu os alunos 
na passada sextafeira (dia 6). Alunos dos jardins-de-infância do complexo 
paroquial de Mangualde e do Conde D. Henrique assinalaram esta data 
Na passada sexta-feira, dia de Reis, os alunos dos jardins de infância do 
Complexo Paroquial de Mangualde e do Conde D. Henrique, cerca de uma 
centena de crianças, assinalaram esta data cantando as Janeiras. As crianças do 
complexo paroquial foram recebidas na sexta-feira no auditório municipal da 
autarquia pelo presidente, João Azevedo, e foi um momento único, recheado de 
emoções como só as crianças conseguem concretizar. Da parte da tarde foi a vez 
dos alunos do jardim de infância Conde D. Henrique (sala 1 e 2), dos 3 aos 5 
anos, que foram recebidos pelo vice-presidente, Joaquim Patrício. Cantar as 
Janeiras (ou "cantar os Reis") é uma tradição em Portugal que consiste no cantar 
de músicas pelas ruas, por grupos de pessoas, anunciando o nascimento de 
Jesus, desejando um feliz ano novo. A tradição dita que esses grupos vão de 
porta em porta, pedindo aos residentes as «sobras» das Festas Natalícias. 
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Mangualde – Centro Cultural de Santo André recebe nova edição do 
Hardmetalfest 

14 de Janeiro, 15h00, no Centro Cultural de Santo André. Líderes do 
movimento industrial em Portugal - Bizarra Locomotiva – pela primeira vez 
no festival. 

No próximo dia 14 de Janeiro, sábado, o Centro 
Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 18ª edição do Hardmetalfest. O 
festival, que conta já com dezassete edições, é uma organização conjunta da 
Câmara Municipal de 
Mangualde e da empresa Rocha Produções. 
A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal 
podem assistir ao festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 
15h00. Os Bizarra Locomotiva são a grande novidade deste ano. A banda líder do 
movimento industrial em Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e está 
agora de passagem em Mangualde. Esta edição conta ainda com a participação 
dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy metal nacional, que apresenta o 
novo disco "Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss Masterpiece", os Corpus 
ChristII com "Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the Cranial Insides" 
e os For the Glory com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais 
conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a 
banda revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os 
RDB com o seu grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar 
o evento a organização brinda todos os presentes com a atuação de uma banda 
especial que conta já com quase 20 anos de carreira e muitos discos, os 
Thrashers alemães Witchburner. Durante o festival poderão assistir ainda aos 
habituais spots de merchandising da banda food&drink e participar no famoso 
porco no espeto. 
O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente 
ou no próprio dia, respetivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de 
transferência bancária para o NIB 0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por 
esta modalidade, no dia do festival, tem que fazer-se acompanhar do talão 
comprovativo de transferência e do BI. Os bilhetes encontram-se também à venda 
em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e no Rip Off Skate Shop, no 
Porto, no Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga. 
Todos os interessados podem obter mais informações em 
http://myspace.com/hardmetalfest e efetuar reservas através do número 967 96 89 
68 ou do email rochaprod@gmail.com .
Veja o spot: 
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http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde 

No próximo dia 17 de janeiro inicia-se o terceiro ciclo de visitas do projeto «Livros sobre 
Rodas» que decorre até 29 de fevereiro. As sessões de leitura «Sabes onde é que os teus 
pais se conheceram?», para os jardins de infância, da autoria de Maria Inês de Almeida; e «A 
menina de papel», para os alunos do 1.º ciclo, da autoria de Teresa Guimarães, configuram a 
programação deste ciclo que decorrerá na Biblioteca Municipal, entre as 10h00 e as 11h30. 

Este terceiro ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins de infância nos dias: 

Dia 17 janeiro – Vila Garcia 

Dia 18 janeiro – Moimenta do Dão, Lobelhe do Mato e Tibaldinho 

Dia 20 janeiro – Chãs de Tavares e Matados 

Dia 24 janeiro – Gandufe, Água Levada e Almeidinha 

Dia 25 janeiro – Abrunhosa do Mato, Cunha Baixa e Cubos 

Dia 27 janeiro – Contenças de Baixo e Mesquitela 

Dia 1 fevereiro – Oliveira e Fagilde 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-01-2012

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde

Internet Nacional

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde 10-01-2012 INTERNET

ID
:

39
66

26
9

1 de 3



Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias: 

Dia 7 fevereiro – Tibaldinho 

Dia 8 fevereiro – Moimenta do Dão 

Dia 10 fevereiro – Gandufe 

Dia 14 fevereiro – Fagilde 

Dia 15 fevereiro – Cunha Baixa 

Dia 17 fevereiro – Mesquitela 

Dia 24 fevereiro – Abrunhosa-A-Velha 

Dia 28 fevereiro – Santiago de Cassurrães 

Dia 29 fevereiro – Chãs de Tavares 

Com o objetivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas sessões de 
leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas da Biblioteca Municipal 
às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. «Livros Sobre Rodas» é um projeto de 
itinerância que percorre todas as escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do 
concelho de Mangualde, com as histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para 
a efetiva implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objetivos desta iniciativa 
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal. 

É de relembrar que os livros já andam sobre rodas em Mangualde desde o passado dia 18 
de outubro, com a realização dos primeiros dois ciclos de visitas e que vão continuar até ao 
final do ano letivo: 6 de março a 18 de abril; 24 de abril a 8 de junho e 12 a 27 de junho. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-01-2012

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde

Internet Nacional

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde 10-01-2012 INTERNET

ID
:

39
66

26
9

2 de 3



Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-01-2012

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde

Internet Nacional

Livros continuam a andar sobre rodas em Mangualde 10-01-2012 INTERNET

ID
:

39
66

26
9

3 de 3



«Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado.Património e cultura 
organizacional».  

Terça, 10 Janeiro 2012 14:34 Escrito por Irene Ferreira  

A Livraria Adrião, em Mangualde, acolheu, no passado sábado, dia 7 de janeiro, o 
lançamento do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. Património e cultura 
organizacional».
A publicação do livro, de autoria de António Tavares, foi apoiada pela autarquia 
mangualdense e pela Ernesto L. Matias, Lda. 

Cerca de uma centena de pessoas, entre familiares, amigos, e individualidades da cultura 
mangualdense e viseense, assistiram à cerimónia que foi conduzida, em termos 
protocolares, pela Dra. Ana Rita Tavares.  
Começou por usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal, elogiando o trabalho em 
prol da investigação, da preservação e do alerta para o Património Cultural de Mangualde. 
Fez ainda notar a importância da Ernesto L. Matias enquanto empresa quase centenária e 
fundamental no marcar do ritmo de industrialização de Mangualde. 

 Depois usou da palavra João Matias, administrador da empresa, seguindo-se João Paulo 
Avelãs Nunes, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, na qualidade 
de prefaciador do livro.  
Por último falou o autor do livro...António Tavares começou por agradecer a todos os 
presentes e a todos quantos participaram e tornaram possível a edição deste livro e 
naturalmente à Livraria Adrião, pelo espaço e pela logística. Fez ainda referência à empresa 
Ernesto Matias, aos seus colaboradores e à maneira como a empresa desde o primeiro 
momento acatou o projeto. Finalizou desejando que esta obra fosse entendida e 
compreendida como contributo para o conhecimento da história económica de Mangualde e 
para que as empresas se consciencializem da sua história e do seu património cultural. 
Fechou parafraseando Anabela Guimarães, autora da nota de abertura do livro, «fazer a 
história de uma empresa é vencer a temporalidade da sua existência». 

A OBRA 

Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a coleção Opus Vox.  
Com base num trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial e a cultura 
organizacional da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. Matias, Lda., que 
labora, ininterruptamente, há 83 anos. A 
 história da firma, fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, serve de pano de fundo para 
António Tavares ir em busca do património industrial e documental e aferir a cultura 
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organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe ainda iniciativas de salvaguarda 
e rentabilização do património com objetivos culturais e económicos. 

Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da Ernesto L. 
Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela Guimarães (gestora do 
património cultural) na elaboração da nota de abertura e de João Paulo Avelãs Nunes 
(professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) na elaboração do prefácio. 

O livro está à venda na livraria Adrião, Papelaria Relógio Velho, Café Melro e Posto de 
Turismo da Câmara Municipal de Mangualde. 

FONTE: CMM 
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MANGUALDE: Uma centena de crianças cantam as janeiras  
Posted on 1/10/2012 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu os alunos na 
passada sexta-feira (dia 6)

Alunos dos jardins de infância do complexo paroquial de Mangualde e do Conde D. Henrique 
assinalaram esta data 

Na passada sexta-feira, dia de Reis, os alunos dos jardins de infância do Complexo 

Paroquial de Mangualde e do Conde D. Henrique, cerca de uma centena de crianças, 

assinalaram esta data cantando as Janeiras. As crianças do complexo paroquial foram 
recebidas na sexta-feira no auditório municipal da autarquia pelo presidente, João 
Azevedo, e foi um momento único, recheado de emoções como só as crianças 
conseguem concretizar. Da parte da tarde foi a vez dos alunos do jardim de infância 
Conde D. Henrique (sala 1 e 2), dos 3 aos 5 anos, que foram recebidos pelo vice-
presidente, Joaquim Patrício.

Veja aqui o vídeo: 
http://www.youtube.com/watch?v=cdMArD5Uj7w&feature=player_embedded

Cantar as Janeiras (ou "cantar os Reis") é uma tradição em Portugal que consiste no cantar 
de músicas pelas ruas, por grupos de pessoas, anunciando o nascimento de Jesus, 
desejando um feliz ano novo. A tradição dita que esses grupos vão de porta em porta, 
pedindo aos residentes as «sobras» das Festas Natalícias. 
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Iniciativa «Livros sobre Rodas» continua em Mangualde

No próximo dia 17 de janeiro inicia-se o terceiro ciclo de visitas do 
projeto «Livros sobre Rodas» que decorre até 29 de fevereiro. As sessões de leitura «Sabes 
onde é que os teus pais se conheceram?», para os jardins de infância, da autoria de Maria 
Inês de Almeida; e «A menina de papel», para os alunos do 1.º ciclo, da autoria de Teresa 
Guimarães, configuram a programação deste ciclo que decorrerá na Biblioteca Municipal, 
entre as 10h00 e as 11h30. 

Este terceiro ciclo inicia-se com as visitas dos alunos dos jardins de infância nos dias: 
Dia 17 janeiro – Vila Garcia 
Dia 18 janeiro – Moimenta do Dão, Lobelhe do Mato e Tibaldinho 
Dia 20 janeiro – Chãs de Tavares e Matados 
Dia 24 janeiro – Gandufe, Água Levada e Almeidinha 
Dia 25 janeiro – Abrunhosa do Mato, Cunha Baixa e Cubos 
Dia 27 janeiro – Contenças de Baixo e Mesquitela 
Dia 1 fevereiro – Oliveira e Fagilde 

Seguem-se as visitas dos alunos do primeiro ciclo nos dias: 
Dia 7 fevereiro – Tibaldinho 
Dia 8 fevereiro – Moimenta do Dão 
Dia 10 fevereiro – Gandufe 
Dia 14 fevereiro – Fagilde 
Dia 15 fevereiro – Cunha Baixa 
Dia 17 fevereiro – Mesquitela 
Dia 24 fevereiro – Abrunhosa-A-Velha 
Dia 28 fevereiro – Santiago de Cassurrães 
Dia 29 fevereiro – Chãs de Tavares 

Com o objetivo de promover o livro e a leitura, serão levadas a cabo diversas sessões de 
leitura, trabalhando contos e autores diferentes, alternando as visitas da Biblioteca Municipal 
às Escolas, com as visitas das Escolas à Biblioteca. «Livros Sobre Rodas» é um projeto de 
itinerância que percorre todas as escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do 
concelho de Mangualde, com as histórias e os livros da Biblioteca Municipal. Contribuir para 
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a efetiva implementação do Plano Nacional de Leitura é outro dos objetivos desta iniciativa 
promovida pela autarquia mangualdense e pela Biblioteca Municipal. 

É de relembrar que os livros já andam sobre rodas em Mangualde desde o passado dia 18 de outubro, 
com a realização dos primeiros dois ciclos de visitas e que vão continuar até ao final do ano letivo: 6 de 
março a 18 de abril; 24 de abril a 8 de junho e 12 a 27 de junho. 
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Crianças de Mangualde cantaram Janeiras

Na passada sexta-feira, dia de Reis, os alunos dos jardins de infância 
do Complexo Paroquial de Mangualde e do Conde D. Henrique, cerca de uma centena de 
crianças, assinalaram esta data cantando as Janeiras. As crianças do complexo paroquial 
foram recebidas na sexta-feira no auditório municipal da autarquia pelo presidente, João 
Azevedo, e foi um momento único, recheado de emoções como só as crianças conseguem 
concretizar. Da parte da tarde foi a vez dos alunos do jardim de infância Conde D. Henrique 
(sala 1 e 2), dos 3 aos 5 anos, que foram recebidos pelo vice-presidente, Joaquim Patrício. 

Veja aqui o vídeo. 

Cantar as Janeiras (ou “cantar os Reis”) é uma tradição em Portugal que consiste no cantar 
de músicas pelas ruas, por grupos de pessoas, anunciando o nascimento de Jesus, 
desejando um feliz ano novo. A tradição dita que esses grupos vão de porta em porta, 
pedindo aos residentes as «sobras» das Festas Natalícias. 
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Mangualde - «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. 
Património e cultura organizacional» - Livro lançado amanhã 
7 de Janeiro, pelas 15h30, na Livraria Adrião, com presença do autor e do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. Livro de 
autoria de António Tavares conta com o apoio da autarquia mangualdense e 
da empresa Ernesto L. Matias, Lda. 
A Livraria Adrião, em Mangualde, acolhe, no próximo sábado, dia 7 de janeiro, o 
lançamento do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. Património e 
cultura organizacional». A publicação do livro, de autoria de António Tavares, é 
apoiada pela autarquia mangualdense e pela Ernesto L. Matias, Lda. A cerimónia 
está marcada para as 15h30 e contará com a presença do autor do livro e do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a colecção Opus Vox. 
Com base num trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial 
e a cultura organizacional da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. 
Matias, Lda., que labora, ininterruptamente, há 83 anos. A história da firma, 
fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, serve de pano de fundo para António 
Tavares ir em busca do património industrial e documental e aferir a cultura 
organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe ainda iniciativas de 
salvaguarda e rentabilização do património com objectivos culturais e económicos. 
Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da 
Ernesto L. Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela 
Guimarães (gestora do património cultural) na elaboração da nota de abertura, e 
de João Paulo Avelãs Nunes (professor da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra) na elaboração do prefácio. Os intervenientes estarão igualmente 
presentes na cerimónia de apresentação, com excepção de Anabela Guimarães. 
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Mangualde – Sinal TDT reduzido gera críticas no nordeste do 
concelho - «Sentimo-nos descriminados» 
Carla de Sousa 
Em Mangualde, a emissão digital analógica será desligada a 12 de Janeiro de 
2012. A partir desse dia e com a TDT os consumidores mangualdenses vão poder 
continuar a assistir aos quatro canais (RTP1, RTP2, SIC e TVI) de forma gratuita, 
não tendo que subscrever serviços de televisão paga. Para tal, é necessário saber 
se está numa Zona TDT, de recepção directa ou de recepção por satélite DTH. 
Nas zonas com cobertura terrestre basta ter a antena actual e TV compatível com 
a norma (MPEG4). Apenas nos casos em que a TV não esteja apta a receber 
TDT, é que é necessário adquirir um descodificador. 
Apesar de toda a informação dispensada, encontrar sinal tem sido a verdadeira 
dificuldade dos moradores do nordeste do concelho mangualdense. A DãoTV 
esteve à conversa com Manuel Tavares, residente em Guimarães de Tavares, que 
denunciou «o sinal zero» existente naquela zona. 
O homem de 48 anos lembra que naquela zona «mais de uma centena de 
pessoas vai ficar sem televisão» uma vez que «não podem comprar o aparelho 
descodificador que também não está à venda em Mangualde». 
Manuel Tavares diz no entanto que o maior problema é o «sinal zero». «Já 
experimentei três descodificadores que não dão sinal. Já telefonei para a 
ANACOM e o erro persiste», refere. 
Não conseguindo garantir sinal através dos descodificadores, os moradores desta 
zona do concelho são desafiados a adoptar um receptor cujo custo é cerca de 80€ 
mais despesas com a instalação. 
«O receptor custa 77€ mais 61€ para o técnico que faz a instalação. Muita gente 
não tem dinheiro para pagar estes valores e vai-lhes ser tirada a companhia 
deles», disse à DãoTV Manuel Tavares. «Sentimo-nos descriminados, vão tirar-
nos a nossa companhia, a solidão mata», referiu entristecido com o aproximar da 
data em que o sinal analógico vai ser desligado. Manuel Tavares lembra que para 
alem do custo elevado, «o receptor só dá para uma televisão». «Se pusessem o 
emissor cá na terra resolvia o problema das aldeias à volta», defende. 
Também o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, se 
mostrou preocupado com esta situação que esta a afectar o nordeste do concelho 
a que presidente. Em declarações à DãoTV, o edil socialista atribuiu as 
responsabilidades à ANACOM e ao Governo mostrando-se preocupado sobretudo 
com os mais idosos. 
«Esta é uma responsabilidade da ANACOM e do Governo», referiu João Azevedo 
considerando uma «falta de respeito pelos mais idosos». «Isto é uma falta de 
respeito pelos mais idosos. A televisão é o meio de comunicação mais 
importante do país e funciona como companhia para os que estão mais isolados», 
diz João Azevedo sublinhando que a autarquia a que preside «está 
completamente impotente em relação à resolução do problema». 
«A resolução é da total responsabilidade da ANACOM e do Governo», disse 
lembrando que já em Novembro a Câmara Municipal de Mangualde, em parceria 
com a DECO- Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores, tinha 
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levado a cabo uma acção de formação onde foi desmistificado o processo de 
mudança de sinal de televisão. 
Esta acção teve como objectivo informar a população sobre as alterações que 
estão a decorrer no âmbito da Televisão Digital Terrestre, e sobre o processo de 
transição para a mesma, esclarecendo dúvidas, mas principalmente, garantir a 
protecção dos direitos do consumidor e dos seus interesses económicos. 
Além da população em geral, a sessão dirigiu-se a presidentes de junta de 
freguesia e a Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. 
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e a PT decidiram reduzir o 
preço dos descodificadores complementares de TDT a utilizar em zonas do país 
onde não há cobertura do sinal digital. 
Até aqui, o custo destes equipamentos a adoptar onde não há acesso ao sinal 
digital era de 77 euros, que desciam para 55 euros com a comparticipação. “Desta 
forma todos os cidadãos que tiverem necessidade de adquirir um descodificador 
de TDT complementar irão passar a pagar 40 euros em vez dos actuais 55 euros. 
A comparticipação da PT aumenta assim para 37 euros”, refere fonte da empresa. 
Para além disso, os consumidores que fizerem parte dos grupos carenciados 
identificados pela ANACOM poderão usufruir de um subsídio adicional de 22 
euros, que tem de ser requisitado à PT. Fazem parte desse universo os cidadãos 
que recebem rendimento social de inserção ou pensões inferiores a 500 euros e 
também pessoas com um grau de deficiência superior a 60%. 
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João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal  de 
Mangualde
O ano que agora terminou ficou marcado por uma palavra: “crise”! Pois é, a tão falada 
crise, mundial em geral e europeia em particular, sempre existe. Existe e marcou de 
forma inequívoca a vida de todos os portugueses.

2011 foi ainda o ano em que Cavaco Silva foi 
reeleito, logo em janeiro, e foi ainda o ano dos 
Planos de Estabilidade e Crescimento (PEC). 

O último dos PEC ditou a demissão de José 
Sócrates a 23 de março. Na altura o Dr. 
Passos Coelho provocou uma crise política, 
chumbando o PEC, fez cair o governo e 
obrigou-o a pedir ajuda externa… tudo porque 
não havia crise…  

A 5 de junho o PSD venceu as eleições legislativas e Dr. Passos Coelho, em aliança com 
Dr. Paulo Portas, assume o governo do país. E o que mudou? Nada. Continuamos com 
mais crise, mais austeridade, aliás até me atrevo a dizer que piorou… subsídios cortados, 
IVA aumentado, saúde com taxas aumentadas em 50%, apoios reduzidos… Esta 
austeridade levou a que a CGTP e a UGT se unissem excecionalmente para a greve geral 
de 24 de novembro. E tudo isto porque a crise, que muitos negaram insistentemente, 
afinal bateu-nos à porta. E em julho, a agência Moody’s chegou mesmo a baixar Portugal 
para lixo. 

O ano começou com a palavra “crise” na boca de todos, uns porque se preparavam, e 
preparavam o país, para se defender dela e outros porque afirmavam que ela não existia, 
era invenção de José Sócrates… o ano avançou e todos falavam da “crise”, mesmo 
aqueles que eram anticrise e que passaram a basear-se nela para as medidas que 
tomaram!

Apesar de toda esta “crise” não nos podemos esquecer que 2011 foi ainda o ano em que 
o fado foi considerado património cultural imaterial da humanidade! E o ano em que a final 
da Liga Europa contou com duas equipas portuguesas (Porto e Braga)… em 2012 temos 
de ser otimistas, temos de acreditar que vamos vencer e que o país vai-se sagrar 
campeão! Vamos todos vencer! Que 2012 nos traga esperança e que todos os nossos 
sonhos se concretizem. Feliz ano novo! 
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Centro Cultural de Santo André recebe nova edição do Hardmetalfest

14 de Janeiro, 15h00, no Centro Cultural de Santo André. Líderes do movimento 
industrial em Portugal - Bizarra Locomotiva – pela primeira vez no festival.

No próximo dia 14 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, 
recebe a 18ª edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com dezassete edições, é 
uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da empresa Rocha 
Produções. 

A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal podem assistir 
ao festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 15h00. Os Bizarra 
Locomotiva são a grande novidade deste ano. A banda líder do movimento industrial em 
Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e está agora de passagem em Mangualde. 
Esta edição conta ainda com a participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy 
metal nacional, que apresenta o novo disco "Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss 
Masterpiece", os Corpus ChristII com "Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the 
Cranial Insides" e os For the Glory com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais 
conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a banda 
revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os RDB com o seu 
grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar o evento a organização 
brinda todos os presentes com a atuação de uma banda especial que conta já com quase 20 
anos de carreira e muitos discos, os Thrashers alemães Witchburner. Durante o festival 
poderão assistir ainda aos habituais spots de merchandising da banda food&drink e participar 
no famoso porco no espeto. 

O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente ou no 
próprio dia, respetivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de transferência 
bancária para o NIB 0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por esta modalidade, no dia 
do festival, tem que fazer-se acompanhar do talão comprovativo de transferência e do BI. Os 
bilhetes encontram-se também à venda em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e 
no Rip Off Skate Shop, no Porto, no Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga. 
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Todos os interessados podem obter mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest
e efetuar reservas através do número 967 96 89 68 ou do email rochaprod@gmail.com . 

Veja o spot:

http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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Apresentação de Livro 

A Livraria Adrião, em Mangualde, acolhe, no próximo sábado, dia 7 de janeiro, o lançamento 

do livro «Ernesto L. Matias, Lda. Um futuro no passado. Património e cultura organizacional». 

A publicação do livro, de autoria de António Tavares, é apoiada pela autarquia 

mangualdense e pela Ernesto L. Matias, Lda. A cerimónia está marcada para as 15h30 e 

contará com a presença do autor do livro e do Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo. 

Editada pelo Jornal Renascimento, esta obra inaugura a coleção Opus Vox. Com base num 

trabalho de arqueologia industrial, aborda o património industrial e a cultura organizacional 

da empresa metalomecânica mangualdense, Ernesto L. Matias, Lda., que labora, 
ininterruptamente, há 83 anos. A história da firma, fundada por Ernesto L. Matias, em 1928, 

serve de pano de fundo para António Tavares ir em busca do património industrial e 

documental e aferir a cultura organizacional daquela empresa. Nesta obra, o autor propõe 

ainda iniciativas de salvaguarda e rentabilização do património com objetivos culturais e 

económicos. 

Esta edição contou ainda com a colaboração de João Matias (administrador da Ernesto L. 

Matias) na elaboração da nota de apresentação, de Anabela Guimarães (gestora do 

património cultural) na elaboração da nota de abertura e de João Paulo Avelãs Nunes 

(professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) na elaboração do prefácio. 
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No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, recebe a 18ª edição do 
Hardmetalfest. 
 O preço dos bilhetes varia entre 10€ e os 13€.

Publicação: 2012-01-04 - 11:05:04

Mangualde

No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 18ª 
edição do Hardmetalfest.

No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 18ª 
edição do Hardmetalfest.  

O festival é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da empresa 
Rocha Produções. 

Para os amantes hardmetal, os Bizarra Locomotiva são a grande novidade deste ano. A 
banda líder do movimento industrial em Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e 
está agora de passagem em Mangualde.  

Esta edição conta ainda com a participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy 
metal nacional, os Corpus ChristII e os Desire, entre outros.  

O preço dos bilhetes varia entre 10€, para quem os adquirir com mais antecedência e 13€, 
no próprio dia do festival.  
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No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, recebe a 18ª 
edição do Hardmetalfest.  
O preço dos bilhetes varia entre 10€ e os 13€.

Publicação: 2012-01-04 - 11:05:04

Mangualde

No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 18ª 
edição do Hardmetalfest.

No próximo dia 14 de janeiro, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 18ª 
edição do Hardmetalfest.  

O festival é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da empresa 
Rocha Produções. 

Para os amantes hardmetal, os Bizarra Locomotiva são a grande novidade deste ano. A 
banda líder do movimento industrial em Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e 
está agora de passagem em Mangualde.  

Esta edição conta ainda com a participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy 
metal nacional, os Corpus ChristII e os Desire, entre outros.  

O preço dos bilhetes varia entre 10€, para quem os adquirir com mais antecedência e 13€, 
no próprio dia do festival.  
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Mangualde – Centro Cultural de Santo André recebe nova edição do 
Hardmetalfest 
14 de Janeiro, 15h00, no Centro Cultural de Santo André. Líderes do 
movimento industrial em Portugal - Bizarra Locomotiva – pela primeira vez 
no festival. 
No próximo dia 14 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em 
Mangualde, recebe a 18ª edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com 
dezassete edições, é uma organização conjunta da Câmara Municipal de 
Mangualde e da empresa Rocha Produções. 
A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal 
podem assistir ao festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 
15h00. Os Bizarra Locomotiva são a grande novidade deste ano. A banda líder do 
movimento industrial em Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e está 
agora de passagem em Mangualde. Esta edição conta ainda com a participação 
dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy metal nacional, que apresenta o 
novo disco "Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss Masterpiece", os Corpus 
ChristII com "Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the Cranial Insides" 
e os For the Glory com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais 
conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a 
banda revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os 
RDB com o seu grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar 
o evento a organização brinda todos os presentes com a atuação de uma banda 
especial que conta já com quase 20 anos de carreira e muitos discos, os 
Thrashers alemães Witchburner. Durante o festival poderão assistir ainda aos 
habituais spots de merchandising da banda food&drink e participar no famoso 
porco no espeto. 
O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente 
ou no próprio dia, respetivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de 
transferência bancária para o NIB 0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por 
esta modalidade, no dia do festival, tem que fazer-se acompanhar do talão 
comprovativo de transferência e do BI. Os bilhetes encontram-se também à venda 
em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e no Rip Off Skate Shop, no 
Porto, no Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga. Todos os interessados 
podem obter mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest e efetuar 
reservas através do número 967 96 89 68 ou do email rochaprod@gmail.com .
Veja o spot: 
http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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Hardmetalfest 2012 em Mangualde 

No próximo dia 14 de janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, 
recebe a 18ª edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com dezassete edições, é 
uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da empresa Rocha 
Produções. 

A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal podem assistir 
ao festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 15h00. Os Bizarra 
Locomotiva são a grande novidade deste ano. A banda líder do movimento industrial em 
Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e está agora de passagem em Mangualde. 
Esta edição conta ainda com a participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy 
metal nacional, que apresenta o novo disco “Spiral of Fear”, os Heavenwood com “Abyss 
Masterpiece”, os Corpus ChristII com “Luciferian Frequencies”, os Grog com “Scooping the 
Cranial Insides” e os For the Glory com “Some ids have no face”. Os Desire, banda mais 
conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a banda 
revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os RDB com o seu 
grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar o evento a organização 
brinda todos os presentes com a atuação de uma banda especial que conta já com quase 20 
anos de carreira e muitos discos, os Thrashers alemães Witchburner. Durante o festival 
poderão assistir ainda aos habituais spots de merchandising da banda food&drink e participar 
no famoso porco no espeto. 

O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente ou no 
próprio dia, respetivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de transferência 
bancária para o NIB 0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por esta modalidade, no dia 
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do festival, tem que fazer-se acompanhar do talão comprovativo de transferência e do BI. Os 
bilhetes encontram-se também à venda em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e 
no Rip Off Skate Shop, no Porto, no Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga. 

Todos os interessados podem obter mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest
e efetuar reservas através do número 967 96 89 68 ou do email rochaprod@gmail.com.

Veja o spot: 

http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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Propostas de criação de logótipo do Plano Municipal para a Igualdade

Publicação: 2012-01-03 - 15:05:21

Mangualde

A Câmara de Mangualde desafiou os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário das 
escolas do concelho a apresentarem, até março, propostas para a criação do logótipo do 
Plano Municipal.

A Câmara de Mangualde desafiou os alunos do terceiro ciclo e ensino secundário das 
escolas do concelho a apresentarem, até março, propostas para a criação do logótipo do 
Plano Municipal para a Igualdade.  

Os alunos que concorram devem ter propostas que “reflitam e promovam a igualdade entre 
homens e mulheres no concelho de Mangualde”, explica uma nota da autarquia. 

“As propostas serão avaliadas tendo em conta critérios de criatividade, qualidade e 
adequação do tema, legibilidade e boa visibilidade, boa capacidade de reprodução gráfica e 
facilidade e flexibilidade na adaptação às necessidades do projeto”, acrescenta. 
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MANGUALDE: 18ª edição do Hardmetalfest  

Posted on 1/03/2012 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

No próximo dia 14 de janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em 
Mangualde, recebe a 18ª edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com 
dezassete edições, é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e 
da empresa Rocha Produções.

A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal podem assistir 

ao festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 15h00. Os Bizarra 
Locomotiva são a grande novidade deste ano. A banda líder do movimento industrial em 

Portugal, já pisou os melhores palcos nacionais, e está agora de passagem em Mangualde. 

Esta edição conta ainda com a participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy 

metal nacional, que apresenta o novo disco "Spiral of Fear", os Heavenwood com "Abyss 

Masterpiece", os Corpus ChristII com "Luciferian Frequencies", os Grog com "Scooping the 

Cranial Insides" e os For the Glory com "Some ids have no face". Os Desire, banda mais 

conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados Angriff e a banda 
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revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os RDB com o seu 

grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar o evento a organização 
brinda todos os presentes com a atuação de uma banda especial que conta já com 
quase 20 anos de carreira e muitos discos, os Thrashers alemães Witchburner. Durante 

o festival poderão assistir ainda aos habituais spots de merchandising da banda food&drink e 

participar no famoso porco no espeto. 

O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente ou no 
próprio dia, respetivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de transferência 

bancária para o NIB 0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por esta modalidade, no dia 

do festival, tem que fazer-se acompanhar do talão comprovativo de transferência e do BI. Os 

bilhetes encontram-se também à venda em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e 

no Rip Off Skate Shop, no Porto, no Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga.  

Todos os interessados podem obter mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest

e efetuar reservas através do número 967 96 89 68 ou do email rochaprod@gmail.com.

Veja o spot:

http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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PS de Mangualde considera que serviços de saúde estão em risco

O Partido Socialista de Mangualde vem pronunciar-se sobre os recentes acontecimentos que 
marcaram o final de ano com a ausência de médicos nas Extensões de Saúde de Alcafache, 
Santiago Cassurrães e Chãs de Tavares. 

A recente reunião entre o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e o director da 
Administração Regional de Saúde sobre o assumir dos compromissos para a continuidade 
das extensões de saúde, sua requalificação, USF e serviços de urgência do Centro de Saúde 
de Mangualde traduziu-se “num claro silêncio comprometedor”, referem os socialistas 
lembrando que às questões colocadas pelo Presidente de Junta da Freguesia de Santiago 
de Cassurrães e pelos deputados do PS na Assembleia da República, “não é dada resposta, 
não existe qualquer orientação ou apoio com vista à resolução deste problema.” 

“Lamentamos o silêncio das entidades competentes, nomeadamente da Administração 
Regional de Saúde do Centro, tutelada pelo Ministério da Saúde. Desde que este governo 
tomou posse somos confrontados diariamente com o silêncio. Um silêncio ensurdecedor na 
definição de políticas de saúde para o concelho de Mangualde. Esta inércia da tutela 
contrapõe com a postura proactiva do Dr. João Azevedo que tem encetado esforços na 
resolução desta situação”, pode ler-se na nota assinada por Marco Almeida, presidente da 
Concelhia de Mangualde do PS. 

A falta de médicos nas Extensões de Saúde da Adémia eTrouxemil em Coimbra, de Atouguia 
em Ourém, de Soalhães em Marco de Canavezes, do Bairro do Atalião em Portalegre, de 
Atei em Mondim de Bastos ou a falta de médicos no Centro de Saúde de Vila Nova de Paiva, 
são alguns exemplos “da situação cada vez mais preocupante que se vive no País, 
consequência de um governo que não se preocupa com a saúde das populações”, dizem os 
socialistas adiantando que “não há uma palavra do governo em relação ao futuro! Hoje não 
temos médico nas extensões de saúde do concelho. Amanhã poderemos não ter extensões 
de saúde, serviços de urgência e, inclusive, a própria USF.” 

O PS de Mangualde, que exige respostas imediatas, diz que “a acção silenciosa de asfixiar 
os serviços do estado social através da inércia e passividade está em marcha. A estratégia 
de abandono do estado social, da saúde e da educação sem grande alarido é uma clara 
evidência.”
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Mangualde recebe a 18ª edição do Hardmetalfest

No próximo dia 14 de Janeiro, sábado, o Centro Cultural de Santo André, em Mangualde, recebe a 
18ª edição do Hardmetalfest. O festival, que conta já com dezassete edições, é uma organização 
conjunta da Câmara Municipal de Mangualde e da empresa Rocha Produções. 

A abertura das portas está prevista para as 14h30 e os amantes do hardmetal podem assistir ao 
festival, com maior número de edições em Portugal, a partir das 15h00. Os Bizarra Locomotiva são a 
grande novidade deste ano. A banda líder do movimento industrial em Portugal, já pisou os melhores 
palcos nacionais, e está agora de passagem em Mangualde. Esta edição conta ainda com a 
participação dos Tarantula, a banda mais antiga do heavy metal nacional, que apresenta o novo disco 
“Spiral of Fear”, os Heavenwood com “Abyss Masterpiece”, os Corpus ChristII com “Luciferian 
Frequencies”, os Grog com “Scooping the Cranial Insides” e os For the Glory com “Some ids have no 
face”. Os Desire, banda mais conceituada de doom/death do país, os locais thrashers e renovados 
Angriff e a banda revelação Processing Cut Mode com o seu dark/death a antecederem os RDB com 
o seu grind/crust, pisarão também o palco do Hardmetalfest. Para fechar o evento a organização 
brinda todos os presentes com a actuação de uma banda especial que conta já com quase 20 anos 
de carreira e muitos discos, os Thrashers alemães Witchburner. Durante o festival poderão assistir 
ainda aos habituais spots de merchandising da banda food&drink e participar no famoso porco no 
espeto. 

O preço dos bilhetes varia entre 10€ e 13€, caso seja adquirido antecipadamente ou no próprio dia, 
respectivamente. Os bilhetes podem ser comprados através de transferência bancária para o NIB 
0035 2118 0001 8856 63003. Quem optar por esta modalidade, no dia do festival, tem que fazer-se 
acompanhar do talão comprovativo de transferência e do BI. Os bilhetes encontram-se também à 
venda em Viseu, no Café Academia, no Ground Zero Bar e no Rip Off Skate Shop, no Porto, no 
Piranha, e em Lisboa, no Carbono e no Xaranga. 

Todos os interessados podem obter mais informações em http://myspace.com/hardmetalfest e efetuar 
reservas através do número 967 96 89 68 ou do email rochaprod@gmail.com.

Veja o spot: http://www.youtube.com/watch?v=hg3ffj5Tp3w
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Mangualde - CIAC alerta para os cuidados a ter no manuseamento de 
aparelhos com gás 

No âmbito da campanha “Segurança em Casa – Riscos de Intoxicação por 
Monóxido de Carbono”. O Centro de Informação Autárquico ao Consumidor 
de Mangualde explica-lhe como evitar e como proceder em caso de 
intoxicação por monóxido de carbono. 
Numa época do ano em que o uso de aparelhos de combustão é acentuado 
devido às baixas temperaturas, o Centro de Informação Autárquico ao Consumidor 
(CIAC) de Mangualde alerta para os riscos inerentes à inalação de monóxido de 
carbono. Assim, e integrado na campanha “Segurança em Casa – Riscos de 
Intoxicação por Monóxido de Carbono”, da Direcção Geral do Consumidor, o CIAC 
apresenta um conjunto de medidas a ter em conta de forma a evitar a intoxicação 
ou, em caso em que isso já não seja possível, como proceder para minimizar os 
efeitos da mesma. 
Muitos aparelhos de aquecimento, usados no dia-a-dia, funcionam com base em 
combustíveis (lenha, carvão, petróleo e gasóleo, gás natural, propano, butano ou 
GPL) cuja queima pode ser fonte de monóxido de carbono se instalados de forma 
incorrecta, mal regulados ou em deficiente estado de conservação. 
Assim, e de forma a evitar o acidente, «nunca utilize braseiras ou grelhadores a 
carvão em espaços fechados, promova a limpeza periódica de chaminés e 
condutas de saída de fumos, mantenha a sua habitação arejada e nunca obstrua 
as entradas de ar, lembre-se de que a instalação e manutenção dos aparelhos de 
combustão devem ser feitas de acordo com as instruções do fabricante e, no caso 
dos aparelhos a gás, por empresa credenciada, solicite inspecções periódicas às 
instalações de gás, assegure-se de que a reparação dos aparelhos de combustão 
é feita apenas por profissionais habilitados para o efeito, desligue ou apague os 
aparelhos de combustão, sempre que se ausentar de casa». 

No caso de ocorrer intoxicação «areje o local, abrindo 
portas e janelas, desligue todos os aparelhos que possam estar na origem do 
acidente, retire a vítima do local e leve-a para um sítio arejado ou mesmo para a 
rua e contacte o Centro de Informação Antivenenos (808 250 143) e siga as 
instruções dadas. Nos casos mais graves (ex. perda de consciência) ligue 112». 
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Para mais informações consulte o desdobrável disponível em 
www.cmmangualde.pt ou contacte o CIAC Mangualde, nas instalações da 
autarquia, pelo telefone 232 619 880 ou pelo email consumidor@cmmangualde.pt 
.
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