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A1

Gabinete de Apoio ao Agricultor com uma centena de utilizadores , Mangualde

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-07-2010

Meio: MetroNews.pt

URL: http://www.metronews.com.pt/2010/07/30/gabinete-de-apoio-ao-agricultor-com-uma-
centena-de-utilizadores-mangualde/

O Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde , inaugurado no dia 12 de Maio pelo Ministro da

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano e pelo Presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João Azevedo , tem-se revelado um sucesso. Com cerca de dois meses de

actividade, este espaço já recepcionou 102 ocorrências de agricultores de todo o concelho de

Mangualde.

Os temas com maior procura junto do Gabinete são o IB (que representa cerca de 21% do total das

ocorrências), o RED-OC (20%), a Apicultura (12%) e a Zona Agrária e Regime de Exercício à

Actividade Pecuária (11%). Os agricultores de todo o concelho de Mangualde têm recorrido aos

serviços deste gabinete, mas as freguesias com maior procura são Santiago de Cassurrães, com cerca

de 17%, Mangualde (14%) e Chãs de Tavares (11%).

Este Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal, pretende ser uma mais-valia

para os agricultores do concelho, prestando auxílio quer na forma de tratar os animais quer na análise

dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido. Os agricultores para serem beneficiados com o

trabalho dos técnicos deste gabinete apenas têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os

técnicos na sua propriedade agro-pecuária a custos meramente sociais.

Os objectivos do Gabinete de Apoio ao Agricultor passam por dar incentivo à criação de empresas e o

desenvolvimento das existentes e, ainda o combate ao abandono e desertificação das zonas rurais.

Horário de Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Agricultor

De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. Sendo que um técnico do

Ministério de Agricultura está presente todas as segundas e terças-feiras.

Contactos:

agricultura@cmmangualde.pt

Telefone: 232 611 905
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Faltam ?kits? de intervenção rápida

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-07-2010

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1630300

Incêndios

 por AMADEU ARAÚJO,, , ,

 Só 1100 freguesias têm 'kit' para população combater fogos e muitas não têm como o levar até às

chamas

 Nos fogos da última semana têm sido muitas vezes as populações a sair para combater as chamas,

mas faltam kits de intervenção rápida contra fogos nas freguesias. E em muitas onde estes estão

disponíveis faltam os meios para os transportar - tanque, motobombas e ferramentas - até aos

incêndios. O alerta é da Associação Nacional de Freguesias, que diz que apenas "1100 freguesias estão

equipadas com este equipamento" e "falta transporte" - há 4260 em Portugal.

 Armando Vieira explica que as freguesias rurais aproveitaram bem os equipamentos, que começaram

a ser distribuídos em 2007. "Mal há sinal de fogo, avançam como a primeira linha de defesa da

floresta." O problema é que "em muitas faltam os meios de transporte que as freguesias, só por si,

não conseguem adquirir."

 E assim, por não haver uma "uma simples carrinha 4x4 disponível, estes equipamentos, que

custaram oito milhões de euros, ficam muitas das vezes armazenados", lamenta o responsável na

Associação de Municípios pela Protecção Civil, e presidente da autarquia de Poiares, Jaime Soares.

 Em Poiares foi "a câmara a fornecer os carros e os bombeiros a formação", diz Jaime Soares. E se

estes equipamentos "funcionassem em todo o País, porque os fogos são tarefa de todos, teríamos

muito menos incêndios, com as populações equipadas e aptas a ajudar", conclui.

 Até porque nas aldeias onde estão operacionais são facilmente manobrados pelos populares, diz o

presidente da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, Vítor Tenreiro. Exemplo disso foi o combate da

noite de ontem.
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 O fogo iluminava a A25, a seguir ao nó de Mangualde, e as duas frentes obrigaram a dividir os poucos

recursos. Enquanto os bombeiros se ocupam de uma, os populares da Cunha Baixa, num tractor com

um kit contra fogos, apagaram a outra.

 Ao lado, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, reconhece que "no concelho, com

muita floresta, nem todas as freguesias dispõem destes kits", mas já "decidiu equipar as que faltam".

 Os kits de primeira intervenção são constituídos por um tanque de aço inox, com capacidade para

500 litros de água, uma motobomba, um dispositivo de produção de espumífero e ferramentas

manuais, sobretudo pás e enxadas. Cada um custou oito mil euros e foram dados às juntas ao abrigo

de um programa lançado em 2007 pelos ministério da Administração e Interna e Agricultura.

 Para Paulo Hortênsio, vice-presidente da Liga de Bombeiros, é altura de fazer uma avaliação da

medida, "de carácter político", para ver quantos destes equipamentos estão a ser utilizados e quantos

estão parados. "É preciso ver se o dinheiro foi bem investido, porque temos a impressão que depende

muito da sensibilidade de cada junta."

 Em Castanheira do Vouga, Águeda, o kit foi cedido há quase três anos à Associação Humanitária de

Castanheira do Vouga, e "tem sido rentabilizado ao máximo". A junta também adquiriu a viatura 4x4

onde foi montado o equipamento, que "não tem descanso" por estes dias, contou Bruno Oliveira ao

DN.
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Mangualde - Gabinete do Agricultor - Espaço tem-se revelado um sucesso

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3290

Mangualde

 29 ' 07 ' 2010

 2010-07-29

 Em dois meses de laboração, o gabinete já recepcionou 102 ocorrências de agricultores de todo o

concelho, sendo os temas de maior preocupação o Identificação de Beneficiário - IB (21%), o Registo

de Existências e Deslocações de Ovinos e Caprinos - RED-OC (20%) e a Apicultura (12%)

 O Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde - inaugurado no dia 12 de Maio pelo Ministro da

Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano e pelo Presidente da Câmara

Municipal de Mangualde, João Azevedo - tem-se revelado um sucesso. Com cerca de dois meses de

actividade, este espaço já recepcionou 102 ocorrências de agricultores de todo o concelho de

Mangualde.

 Os temas com maior procura junto do Gabinete são o IB (que representa cerca de 21% do total das

ocorrências), o RED-OC (20%), a Apicultura (12%) e a Zona Agrária e Regime de Exercício à

Actividade Pecuária (11%). Os agricultores de todo o concelho de Mangualde têm recorrido aos

serviços deste gabinete, mas as freguesias com maior procura são Santiago de Cassurrães, com cerca

de 17%, Mangualde (14%) e Chãs de Tavares (11%).

 Este Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal, pretende ser uma mais-valia

para os agricultores do concelho, prestando auxílio quer na forma de tratar os animais quer na análise

dos terrenos agrícolas a um custo muito reduzido. Os agricultores para serem beneficiados com o

trabalho dos técnicos deste gabinete apenas têm de estabelecer um contacto e recebem de seguida os

técnicos na sua propriedade agro-pecuária a custos meramente sociais.

 Os objectivos do Gabinete de Apoio ao Agricultor passam por dar incentivo à criação de empresas e o

desenvolvimento das existentes e, ainda o combate ao abandono e desertificação das zonas rurais.
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 Horário de Funcionamento do Gabinete de Apoio ao Agricultor

 De segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. Sendo que um técnico do

Ministério de Agricultura está presente todas as segundas e terças-feiras.
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Mangualde - Autarquia promove «Festa do Emigrante»

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3278

Mangualde

 28 ' 07 ' 2010

 2010-07-28

 Dia 8 de Agosto, Domingo, das 18h00 às 22h00, no Largo das Carvalhas. Uma festa popular para os

emigrantes e para todos os mangualdenses. Entrada livre.

 A Câmara Municipal de Mangualde promove a Festa do Emigrante no dia 8 de Agosto, Domingo, no

Largo das Carvalhas. Trata-se de uma Festa Popular para os emigrantes e para todos os

mangualdenses, cuja entrada é livre. A animação começa pelas 18h00 e continua pela noite dentro. A

confraternização é o mote deste encontro.

 Pelas 18h00 será efectuada a recepção dos emigrantes e pelas 18h30 começa a festa com Os

Lusitanos - Grupo de Concertinas. Pelas 19h00 sobem ao palco os Grupos Folclóricos: Grupo de

Danças e Cantares da Corvaceira; Rancho Folclórico "Os Lavradores de Cubos"; e Grupo de Danças e

Cantares do Clube Juventude Lusitana de Camberland - Rhode Island (EUA). Às 21h00 é vez de Artur

Gaio actuar e pelas 22h00 sobem novamente ao palco Os Lusitanos - Grupo de Concertinas.Programa:

 18h00 | Recepção aos emigrantes

 18h30 | Os Lusitanos - Grupo de Concertinas

 19h00 | Actuação de Grupos Folclóricos:

 Grupo de Danças e Cantares da Corvaceira

 Rancho Folclórico "Os Lavradores de Cubos"

Página 8



 Grupo de Danças e Cantares do Clube Juventude Lusitana de Camberland - Rhode Island (EUA)

 20h30 | Música ambiente (Confraternização)

 21h00 | Artur Gaio

 22h00 | Os Lusitanos - Grupo de Concertinas
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Mangualde

Clube TT entrega três mil euros
aos Bombeiros Voluntários

O Clube TT – Rodas no Trilho entregou à Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários de Mangualde um cheque
no valor de três mil euros, correspondentes a angariações con-
seguidas através de uma série de iniciativas realizadas recente-
mente pelo clube. 

O cheque foi recebido pelo presidente dos Bombeiros Vo-
luntários de Mangualde, João Soares, e na presença do presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, do director da
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale do Dão e Alto Vouga,
Victor Gomes, e demais elementos do grupo Rodas no Trilho.

O presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de
Mangualde, João Soares, deixou um "agradecimento profundo" ao
Clube Rodas no Trilho e salientou que é importante implementar
"fortes relações institucionais" entre as duas associações. 

Jorge Lemos, representante do Clube Rodas no Trilho, adiantou
que o clube pretende que "iniciativas como esta sejam para repe-
tir". 

O TT Rodas no Trilho é um clube que tem menos de um ano de
actividade e já se destacou no panorama nacional da modalidade.

Prova disso é, por exemplo, a realização da 1.ª Feira do Todo Ter-
reno e 1.º encontro nacional de participantes TT a realizar durante
a Feira dos Santos, em Novembro.
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Ciclismo

Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

Quatro centenas de jovens de vários pontos do país presentes

Mangualde foi a 'capital'
do ciclismo por dois dias

Mangualde recebeu no
passado fim-de-semana 
o 'Encontro Nacional de
Escolas de Ciclismo' que
reuniu cerca de quatro
centenas de jovens 
de vários clubes 
de todo o país que
mostraram as suas
aptidões na prática 
desta modalidade
desportiva

SILVINO CARDOSO

silvino.cardoso@diariodeviseu.pt

Organizado pela Federação
Portuguesa de Ciclismo que
contou com o apoio da Câmara
Municipal, a cidade de Mangu-
alde teve a possibilidade de obs-
ervar as aptidões de cerca de
400 jovens que se deslocaram
de vários pontos do país. Foi
um dos eventos mais impor-
tantes que aconteceram na re-
gião, até porque o ciclismo é,
talvez, depois do futebol a práti-
ca desportiva mais popular. 

Este Encontro Nacional só
foi possível graças a uma par-
ceria assinada entre a Fede-
ração Portuguesa d Ciclismo
(FPC) e a Câmara Municipal de
Mangualde (CMM), respecti-

vamente, assinada pelos presi-
dentes Artur Lopes e João Aze-
vedo, com este autarca a apos-
tar na organização de eventos
de projecção nacional e me-
diática. 

Durante os dois dias dedica-
dos às duas rodas, os partici-
pantes prestaram provas de
Estrada e BTT num circuito es-
tabelecido no centro da cidade
mangualdense. A cerimónia
de entrega de medalhas e
troféus aos ciclistas que partici-
param nas diversas provas,
decorreu no domingo no
Estádio Municipal.

Este encontro contou ainda
com o apoio da Liberty Segu-
ros, do Instituto do Desporto de
Portugal, da Vitalis e teve o
Mangualde Net e a Rádio Man-
gualde como media partners.

Colóquio 'Defesa do 
ciclismo limpo e fair-play'

Tendo em conta os sistemáti-
cos testes positivos de 'doping'
que se verificam na prática da
modalidade, a organização do
Encontro de Ciclismo, promo-
veu a realização de um curso-
colóquio dirigido a todos os
treinadores e dirigentes do ci-
clismo de iniciação, denomina-

do 'defesa do ciclismo limpo e
fair-play', com o objectivo de
incentivar os jovens a não re-
correrem a substâncias dopan-
tes que são prejudiciais à sua
saúde e que defraudam a ver-
dade desportiva. 

O colóquio foi, deste modo,
mais um apelo aos jovens para
que pratiquem a modalidade,
agora e quando chegarem a se-
niores, somente com o seu es-
forço, sendo o melhor doping
os treinos e os respeito pelas re-
gras que estão estabelecidas,
quer ao nível da alimentação,
quer do seu comportamento
na vida social, escolhendo  sem-
pre um modo de vida regrado e
disciplinado, projectando-os
para a competição, com todas
as condições de poderem sin-
grar ao nível pessoal e colecti-
vo. A sessão decorreu no sába-
do à noite no auditório da Câ-
mara Municipal e contou com
a intervenção de Rita Nunes, da
Confederação Desporto de Por-
tugal, que falou sobre 'a luta
contra a dopagem no ciclismo -
em defesa do ciclista limpo' e 'a
ética como alicerce de uma car-
reira desportiva'. O colóquio
terminou com um debate aber-
to ao público.

As partidas constituíram os momentos de maior ansiedade para os jovens A disputa pelos primeiros lugares foi repleta de emoção

CLASSIFICAÇÕES

BENJAMINS

1.º Pedro Sardinha (Ind.) 1.17,15
2.º Nuno Peixoto (Arca de Noé) 1.20,61

3.º José Pinto (Azes Penafiel) 1.20,62
4.º José Nunes (Azes Penafiel) 1.24,53
5.º Rafael Miguel (Azes Penafiel) 1.26,20
6.º Tiago Lagarto (Azeitonenses) 1.26,91
7.º José Rocha (Azes Penafiel) 1.28,08
8.º Vítor Queirós (CC Marco) 1.28,75
9.º Renato Silva (Indiv.) 1.31,31
10.º Francisco Santos (Azagães) 1.32,91

INFANTIS

1.º Daniel Silva (Paio Pires) 50,48
2.º Diogo  Sousa (Arca Nóé) 52,50
3.º Rodrigo Pereira (Milharado) 54,77
4.º Daniel Viegas (BTT Loulé) 57,73
5.º Miguel Silva (Azeitonense) 59,55
6.º Franscisco Ribeiro( Jose M. Nicolau) 1.02,41

7.ºSimão Santos (Joaquim Agostinho) 1.02,46
8.º Jorge Silva (AC Roriz) 1.02,90
9.º André Silva (AC Alcobaça) 1.06,12

10.º Iúri Leitão (Tensai-St.ª Maria) 1.07,57

INICIADOS
1.º Pedro Pinto (CC Marco) 54,39
2.º ManuelBaião (CC Marco) 56,49
3.º Rodrigo Santos (AC Alcobaça) 58,56
4.º Gonçalo Salazar (ACR Roriz) 1.00,46
5.º Daniel Dias (Arca de Noé) 1.02,74
6.º Tiago Ferreira (Azes Penafiel) 1.06,00
7.º Dinis Serrador (Indiv.) 1.06,88

8.º Carlos Rodrigues (GD Lousã) 1.06,90
9.º Sandro Viegas (EC Silveira) 1.18,04
10.º André Sousa (Azes Penafiel) 1.21,19
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Mangualde

Paula Parracho com trabalhos
expostos na Biblioteca Municipal
A pintora Paula Parracho
está a expor na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre
Alves, em Mangualde.
A mostra intitula-se
Ex(im)plosão de Sentidos

Numa linguagem artística
que mistura a tendência para o
desenho e o fascínio pela pintu-
ra, Paula Parracho vai con-
cebendo as suas criações em
diferentes materiais - grafite ou
carvão - utilizados para desen-
har sobre o papel e cuja mono-
cromia dos trabalhos contrasta
com a cor que exalta das suas
telas, através da combinação de
diferentes técnicas. A natureza
e humano são temas recor-
rentes da sua arte.

Paula Parracho nasceu no
Porto, em 1964. A viver e a tra-
balhar na cidade Invicta, a
artista plástica tem vindo a
aprimorar as suas técnicas
através da participação em
diferentes cursos de pintura e
de desenho, fazendo ainda
parte do seu currículo a partici-
pação em algumas exposições
colectivas e na Bienal de
Cerveira. 

A exposição, composta por
cerca de 30 obras, estará paten-
te ao público até ao dia 28 de
Agosto e será comissariada por

Anabela Guimarães, gestora
cultural. Licenciada em Estu-
dos Artísticos e Culturais, pela
Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade Católica Portuguesa.
A comissária esteve ainda liga-
da ao Diário do Minho, onde
foi autora de ensaios e de out-

ros artigos do suplemento
Cultura, além das crónicas que
escreve para o Jornal Renasci-
mento. Anabela Guimarães é
ainda colaboradora da licen-
ciatura de Estudos Artísticos e
Culturais.

"Ex(im)plosão de Sentidos) é

organizada pelo Pelouro da
Cultura da Câmara Municipal
de Mangualde, com o apoio da
Adega Cooperativa de Man-
gualde, da DESIGNAR, da
Lettering e Impressão Digital,
da Nespresso, da Livraria
Poetria e da Espiga Dourada.

O humano é um dos temas da pintora
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Rodas no Trilho entrega 3000EUR aos Bombeiros

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217
:rodas-no-trilho-entrega-3000-aos-bombeiros-&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

O Clube TT - Rodas no Trilho entregou à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Mangualde um cheque no valor de 3 mil euros correspondentes a angariações conseguidas através de

uma serie de iniciativas realizadas recentemente pelo clube. O cheque foi recebido pelo Presidente dos

Bombeiros Voluntários de Mangualde - João Soares - e na presença do Presidente da Câmara

Municipal de Mangualde - João Azevedo - do Director da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Vale do

Dão e Alto Vouga, Victor Gomes e demais elementos do grupo Rodas no Trilho.

 O Presidente da Associação dos Bombeiros - João Soares - deixou um agradecimento profundo ao

Clube Rodas no Trilho e salientou que é importante implementar fortes relações institucionais entre as

duas associações.Jorge Lemos, representante do Clube Rodas no Trilho, adiantou que o clube pretende

que iniciativas como esta sejam para repetir.

 Quem também se mostrou satisfeito com estas relações institucionais saudáveis foi o Presidente da

Câmara Municipal de Mangualde. João Azevedo, felicitou a iniciativa numa altura em que são

evidentes as dificuldades financeiras e aproveitou ainda o momento para publicamente reconhecer o

esforço dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, no combate aos incêndios florestais que se tem

registado no Concelho de Mangualde este verão.

 Lembramos que o Clube TT Rodas no Trilho, é um Clube que tem menos de 1 ano de actividade e já

se destacou no panorama nacional do TT, prova disso é por exemplo a a realização da 1ª Feira do

Todo Terreno e 1º encontro nacional de participantes TT a realizar durante a Feira dos Santos em

Novembro próximo.

 Actualizado em Segunda, 26 Julho 2010 17:30
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Mangualde - 5º encontro 2cv - Encontro assinalou 20 anos do fim da produção do 2
CV

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3255

Mangualde

 26 ' 07 ' 2010

 2010-07-26

 A paixão pelo Citroen 2 CV reuniu este fim-de-semana, em Mangualde, cerca de 80 bicavalistas, entre

os quais um casal espanhol que vê neste carro mais que uma paixão: é mesmo um modo de vida. De

Zamora (Espanha), Joaquin Blanco trouxe um exemplar de 1973, que já era do seu sogro e do qual é

agora inseparável. Costumamos, eu e a minha mulher, participar em todos os encontros deste género.

É a primeira vez que estamos em Mangualde, mas já estivemos na Guarda, Aveiro e Braga, referiu.

 O encontro, o 5º promovido pelo Clube 2CV de Mangualde, tem a particularidade de assinalar os 20

anos do fim da produção deste modelo da Citroën na fábrica de Mangualde.Corria o dia 27 de Julho de

1990, quando, pelas 16h30, saiu o último 2CV, ao som da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato.

 Durante a manhã deste sábado, a mesma banda, que tem ainda elementos dessa altura, voltou a

tocar enquanto saía uma réplica cinzenta clara e escura do último 2CV do mundo, produzido na fábrica

de Mangualde.

 O presidente do Clube 2CV de Mangualde, Vítor Cardoso, não tem dúvidas de que esta terra vai ficar

para sempre ligada de forma mítica a este carro.

 A ligação é hoje ainda maior com a rotunda 2CV recentemente inaugurada, considerou.

 Uma opinião partilhada pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que sustenta que o

Citroen 2CV é a grande marca deste concelho, que o diferencia de todos os outros.

 Ao encontro de ontem vieram também bicavalistas desde o norte ao sul do país, como é o caso de
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Paulo Coutinho que demorou cerca de quatro horas a chegar de Braga a Mangualde.Tenho um 2 CV há

14 anos, mas há 29 anos também tive outro. É mesmo uma paixão muito grande, sublinhou.

 O bicavalista refere que se trata de um carro algo barulhento, mas muito confortável e que não dá

despesas.

 Da zona de Lisboa veio Fernando Neca que trouxe o antepenúltimo 2CV a ser produzido em

Mangualde, precisamente no dia em que terminou a produção deste modelo. Este carro que é

propriedade do Clube 2 CV Dyan, mas eu sou um apaixonado e tenho seis 2 CV, contou.

 Fernando Neca tem dois exemplares de 1984, um de 1967, um de 1980 e dois de 1990.

 Isto é muito mais que uma paixão, é mesmo um modo de vida, assegurou.

 Ao volante de um 2 CV azul bebé, Laurinda Ribeiro conta que se apaixonou pelo 2 CV há cerca de

sete anos e que de então para cá não perde nenhum encontro deste género.

 Ao início da manhã, os cerca de 80 2CV concentraram-se à volta da rotunda com o mesmo nome,

recentemente inaugurada à entrada de Mangualde, para uma foto de grupo.

 Uma aeronave conduzida pelo presidente do Aeroclube de Viseu sobrevoou aquele espaço para fazer

fotografias aéreas, para além do momento ter ainda sido registado fotograficamente do alto de uma

auto-escada dos bombeiros voluntários locais.

 Na Citroen de Mangualde, foi também descerrada uma placa comemorativa da produção do último 2

CV no mundo, naquela unidade fabril.

 Elísio Oliveira, da Citroen de Mangualde, informou que, neste concelho, foram produzidos 80 mil 2

CV.

 Desde a abertura da fábrica, em 1964, até ao primeiro semestre de 2010 foram produzidos 900 mil

veículos.

 Texto:DC
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Mangualde - Rodas no Trilho entrega 3000EUR aos Bombeiros

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3265

Mangualde

 26 ' 07 ' 2010

 2010-07-26

 O Clube TT - Rodas no Trilho entregou à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de

Mangualde um cheque no valor de 3 mil euros correspondentes a angariações conseguidas através de

uma serie de iniciativas realizadas recentemente pelo clube.

 O cheque foi recebido pelo Presidente dos Bombeiros Voluntários de Mangualde - João Soares - e na

presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde - João Azevedo - do Director da Caixa de

Crédito Agrícola Mútuo de Vale do Dão e Alto Vouga, Victor Gomes e demais elementos do grupo

Rodas no Trilho.

 O Presidente da Associação dos Bombeiros - João Soares - deixou um agradecimento profundo ao

Clube Rodas no Trilho e salientou que é importante implementar fortes relações institucionais entre as

duas associações.

 Jorge Lemos, representante do Clube Rodas no Trilho, adiantou que o clube pretende que iniciativas

como esta sejam para repetir.

 Quem também se mostrou satisfeito com estas relações institucionais saudáveis foi o Presidente da

Câmara Municipal de Mangualde. João Azevedo, felicitou a iniciativa numa altura em que são

evidentes as dificuldades financeiras e aproveitou ainda o momento para publicamente reconhecer o

esforço dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, no combate aos incêndios florestais que se tem

registado no Concelho de Mangualde este verão.

 Lembramos que o Clube TT Rodas no Trilho, é um Clube que tem menos de 1 ano de actividade e já

se destacou no panorama nacional do TT, prova disso é por exemplo a a realização da 1ª Feira do
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Todo Terreno e 1º encontro nacional de participantes TT a realizar durante a Feira dos Santos em

Novembro
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Comemora-se hoje o Dia
Mundial dos Avós, uma
data em que é prestada 
homenagem a todos 
aqueles que são
pais dos nossos pais 

A escolha deste dia para cele-
brar os mais velhos, caracteriza-
dos com aquela tão famosa
personagem que prende a
atenção dos seus netos com
histórias e memórias de vivên-

cias antigas, prende-se com o
lado religioso. Vinte e seis de
Julho é o dia de Santa Ana e São
Joaquim, pais de Maria e avós
de Jesus Cristo. No século I a.C.,
segundo reza a história, Ana e
Joaquim viviam em Nazaré e
não tinham filhos, rezando
para que esse sonho se concre-
tizasse. Um dia, um anjo apa-
receu a Ana e comunicou-lhe
que ela estava grávida, nascen-
do mais tarde uma menina que

foi baptizada Maria. Como fo-
ram pais de Maria e avós de Je-
sus Cristo, Ana e Joaquim são
os padroeiros dos avós. 

Complemento 
ao papel dos pais

José Borges é um dos milha-
res de avós que, hoje em dia,
tenta passar o máximo de tem-
po com os seus netos, aprovei-
tando os seus momentos de la-
zer para dar um pouco de ale-
gria aos mais novos. "Tenho
cinco netos, com idades entre
os 8 e os 15 anos e tento estar
com eles o máximo de tempo
que posso, estou quase todos os
dias", explica. 

Desde levá-los à escola, à ca-
tequese, ao teatro e ao futebol
até um simples passeio pelo
parque, José Borges guarda na

sua memória cada situação
que passa com os netos como
momentos especiais que re-
corda sempre com muito car-
inho. 

"Um dia levei-os à pesca e é
uma diversão tanto para avós
como para netos", conta. 

"Eu e a minha mulher refor-
mámo-nos cedo, agora tenta-
mos estar com os nossos netos
e, muitas vezes, acabamos por
tentar fazer com eles activida-
des que não fazíamos com os
nossos filhos porque não altura
não havia tempo", diz. 

Relativamente ao papel dos
avós, actualmente, José Borges
acredita que os avós acabam
sempre por ser um comple-
mento e uma ajuda "Os avós
têm que ser os segundos pais,
acabam por complementar o

Dia dos Avós assinala-se hoje em todo o mundo

Avós complementam o papel 
dos pais na vida dos netos

Câmara de Mangualde
não deixa passar 
a data em branco

No âmbito da comemoração deste dia, a Câmara
Municipal de Mangualde realiza hoje a iniciativa ‘Arraial
Sénior’, na Mata dos Condes de Anadia, junto ao Largo Pedro
Álvares Cabral. 

O evento, com início marcado para as 11h00, conta com a
presença do presidente da Câmara de Mangualde, João
Azevedo, existindo ainda a celebração da missa solene, pelo
cónego Seixas. As actividades desenrolam-se ao longo do dia,
com troca de merendas, ao almoço, e uma tarde que irá con-
tar com muita animação. 

A actuação do Grupo IAM, pertencente ao Instituto de
Artes Musicais, às 14h30 inicia a tarde de música que conta
também com a presença de bailaricos com o grupo ‘Os
Lusitanos - Grupo de Concertinas’, entre outros. A meio da
tarde haverá um bolo para assinalar esta data. 

Este encontro pretende ainda proporcionar um novo
momento de convívio e de troca de experiência para todos os
que participaram na iniciativa ‘Andanças Seniores’. 

As inscrições foram gratuitas e efectuadas no Gabinete
de Acção Social da autarquia . A Câmara disponibiliza
autocarros para transporte a todos aqueles que efectuarem
a inscrição.

Os avós transmitem aos netos as suas vivências e contam-lhes histórias de tempos antigos

papel dos pais. Quando os
pais não podem, ajudamos",
explica. 

Contudo, frisa um aspecto
que considera bastante impor-
tante "Ajudamos ao papel dos

pais mas é importante não nos
metermos na educação das cri-
anças", explica justificando que
"isso pode gerar um conflito de
gerações. Os pais são pais e os
avós são avós", concluiu. 
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De Zamora (Espanha), Joa-
quin Blanco trouxe um exem-
plar de 1973, que já era do seu

sogro e do qual é agora insepa-
rável.

"Costumamos, eu e a minha

mulher, participar em todos os
encontros deste género. É a pri-
meira vez que estamos em Man-
gualde, mas já estivemos na Gu-
arda, Aveiro e Braga", referiu.

O encontro, o quinto promovi-
do pelo Clube 2CV de Mangual-
de, tem a particularidade de assi-

nalar os 20 anos do fim da pro-
dução deste modelo da Citroën
na fábrica de Mangualde.

Corria o dia 27 de Julho de
1990, quando, pelas 16h30,
saiu o último 2CV, ao som da
Banda Filarmónica de Lobelhe
do Mato.

A mesma banda, que tem
ainda elementos dessa altura,
voltou a tocar enquanto saía
uma réplica cinzenta clara e es-
cura do último 2CV do mundo,
produzido na fábrica de Man-
gualde.

O presidente do Clube 2CV
de Mangualde, Vítor Cardoso,
não tem dúvidas de que "esta
terra vai ficar para sempre ligada
de forma mítica a este carro". "A
ligação é hoje ainda maior com
a rotunda 2CV recentemente
inaugurada", considerou.

Uma opinião partilhada pelo
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, que susten-
ta que o Citroen 2CV "é a grande
marca deste concelho, que o dife-
rencia de todos os outros".

Ao encontro vieram tam-
bém bicavalistas desde o Norte
ao Sul do país, como é o caso
de Paulo Coutinho que demo-
rou cerca de quatro horas a
chegar de Braga a Mangualde.

"Tenho um 2 CV há 14 anos,
mas há 29 anos também tive
outro. É mesmo uma paixão
muito grande", sublinhou.

O bicavalista refere que se
trata de "um carro algo barul-
hento, mas muito confortável e
que não dá despesas".

Produzidos 80 mil 
2 CV em Mangualde 

Da zona de Lisboa veio Fer-
nando Neca que trouxe o ante-
penúltimo 2CV a ser produzi-
do em Mangualde, precisa-
mente no dia em que terminou
a produção deste modelo. "Este

carro que é propriedade do
Clube 2 CV Dyan, mas eu sou
um apaixonado e tenho seis 2
CV", contou.

Fernando Neca tem dois
exemplares de 1984, um de
1967, um de 1980 e dois de
1990. "Isto é muito mais que
uma paixão, é mesmo um mo-
do de vida", assegurou.

Ao volante de um 2 CV azul
bebé, Laurinda Ribeiro conta
que se apaixonou pelo 2 CV "há
cerca de sete anos" e que de en-
tão para cá não perde nenhum
encontro deste género.

Ao início da manhã, os cerca
de 80 2CV concentraram-se à
volta da rotunda com o mesmo
nome, recentemente inaugura-
da à entrada de Mangualde, para
uma foto de grupo.

Uma aeronave conduzida
pelo presidente do Aeroclube
de Viseu sobrevoou aquele es-
paço para fazer fotografias
aéreas, para além do momento
ter ainda sido registado fotogra-
ficamente do alto de uma auto-
escada dos bombeiros volun-
tários locais.

Na Citroen de Mangualde foi
também descerrada uma placa
comemorativa da produção do
último 2 CV no mundo, naque-
la unidade fabril.

Elísio Oliveira, da Citroen de
Mangualde, informou que, nes-
te concelho, foram produzidos
80 mil 2 CV.

Desde a abertura da fábrica,
em 1964, até ao primeiro se-
mestre de 2010 foram produzi-
dos 900 mil veículos.

Mangualde 

Encontro assinalou 20 anos do fim da produção do 2 CV
A paixão pelo Citroen 2 CV reuniu, em Mangualde, cerca
de 80 bicavalistas, entre os quais um casal espanhol
que vê neste carro mais que uma paixão: "é mesmo um
modo de vida"

Bicavalista juntaram-se à volta da nova rotunda (foto: Luís Pinheiro)
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DONOS DE 2CV REUNIDOS
PARA CELEBRAR
DATA HISTÓRICA
MANGUALDE P10
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Encontro assinalou 20 anos do fim da produção do 2 CV
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d=135

Mangualde

 A paixão pelo Citroen 2 CV reuniu ontem, em Mangualde, cerca de 80 bicavalistas, entre os quais um

casal espanhol que vê neste carro mais que uma paixão: é mesmo um modo de vida.

 De Zamora (Espanha), Joaquin Blanco trouxe um exemplar de 1973, que já era do seu sogro e do

qual é agora inseparável.

 Costumamos, eu e a minha mulher, participar em todos os encontros deste género. É a primeira vez

que estamos em Mangualde, mas já estivemos na Guarda, Aveiro e Braga, referiu.

 O encontro de ontem, o 5.o promovido pelo Clube 2CV de Mangualde, tem a particularidade de

assinalar os 20 anos do fim da produção deste modelo da Citroën na fábrica de Mangualde.

 Corria o dia 27 de Julho de 1990, quando, pelas 16h30, saiu o último 2CV, ao som da Banda

Filarmónica de Lobelhe do Mato.

 Durante a manhã de ontem, a mesma banda, que tem ainda elementos dessa altura, voltou a tocar

enquanto saía uma réplica cinzenta clara e escura do último 2CV do mundo, produzido na fábrica de

Mangualde.

 O presidente do Clube 2CV de Mangualde, Vítor Cardoso, não tem dúvidas de que esta terra vai ficar

para sempre ligada de forma mítica a este carro.

 A ligação é hoje ainda maior com a rotunda 2CV recentemente inaugurada, considerou.

 Uma opinião partilhada pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que sustenta que o

Citroen 2CV é a grande marca deste concelho, que o diferencia de todos os outros.

 Ao encontro de ontem vieram também bicavalistas desde o norte ao sul do país, como é o caso de
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Paulo Coutinho que demorou cerca de quatro horas a chegar de Braga a Mangualde.

 Tenho um 2 CV há 14 anos, mas há 29 anos também tive outro. É mesmo uma paixão muito grande,

sublinhou.

 O bicavalista refere que se trata de um carro algo barulhento, mas muito confortável e que não dá

despesas.

 Da zona de Lisboa veio Fernando Neca que trouxe o antepenúltimo 2CV a ser produzido em

Mangualde, precisamente no dia em que terminou a produção deste modelo. Este carro que é

propriedade do Clube 2 CV Dyan, mas eu sou um apaixonado e tenho seis 2 CV, contou.

 Fernando Neca tem dois exemplares de 1984, um de 1967, um de 1980 e dois de 1990.

 Isto é muito mais que uma paixão, é mesmo um modo de vida, assegurou.

 Ao volante de um 2 CV azul bebé, Laurinda Ribeiro conta que se apaixonou pelo 2 CV há cerca de

sete anos e que de então para cá não perde nenhum encontro deste género.

 Ao início da manhã, os cerca de 80 2CV concentraram-se à volta da rotunda com o mesmo nome,

recentemente inaugurada à entrada de Mangualde, para uma foto de grupo.

 Uma aeronave conduzida pelo presidente do Aeroclube de Viseu sobrevoou aquele espaço para fazer

fotografias aéreas, para além do momento ter ainda sido registado fotograficamente do alto de uma

auto-escada dos bombeiros voluntários locais.

 Na Citroen de Mangualde, foi também descerrada uma placa comemorativa da produção do último 2

CV no mundo, naquela unidade fabril.

 Elísio Oliveira, da Citroen de Mangualde, informou que, neste concelho, foram produzidos 80 mil 2

CV.

 Desde a abertura da fábrica, em 1964, até ao primeiro semestre de 2010 foram produzidos 900 mil

veículos.
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Encontro assinalou
20 anos do fim da
produção do 2 CV 
Paixão pelo mítico carro Citroen juntou 
ontem 80 bicavalistas em Mangualde

�A paixão pelo Citroen 2 CV reu-
niu ontem, em Mangualde, cerca
de 80 bicavalistas, entre os quais
um casal espanhol que vê neste
carro mais que uma paixão: «é
mesmo um modo de vida».

De Zamora (Espanha), Joaquin
Blanco trouxe um exemplar de
1973, que já era do seu sogro e do
qual é agora inseparável.

«Costumamos, eu e a minha
mulher, participar em todos os
encontros deste género. É a pri-
meira vez que estamos em
Mangualde, mas já estivemos
na Guarda, Aveiro e Braga»,
referiu.

O encontro de ontem, o 5.o pro-
movido pelo Clube 2CV de Man-
gualde, tem a particularidade de
assinalar os 20 anos do fim da

produção deste modelo da Citro-
ën na fábrica de Mangualde.

Corria o dia 27 de Julho de
1990, quando, pelas 16h30, saiu o
último 2CV, ao som da Banda
Filarmónica de Lobelhe do Mato.

Durante a manhã de ontem, a
mesma banda, que tem ainda
elementos dessa altura, voltou a
tocar enquanto saía uma réplica
cinzenta clara e escura do últi-
mo 2CV do mundo, produzido
na fábrica de Mangualde.

O presidente do Clube 2CV de
Mangualde, Vítor Cardoso, não
tem dúvidas de que «esta terra
vai ficar para sempre ligada de
forma mítica a este carro».

«A ligação é hoje ainda maior
com a rotunda 2CV recente-
mente inaugurada», considerou.

Uma opinião partilhada pelo
presidente da Câmara de Man-
gualde, João Azevedo, que sus-
tenta que o Citroen 2CV «é a
grande marca deste concelho,
que o diferencia de todos os
outros».

Ao encontro de ontem vieram
também bicavalistas desde o
norte ao sul do país, como é o
caso de Paulo Coutinho que
demorou cerca de quatro horas
a chegar de Braga a Mangualde.

«Tenho um 2 CV há 14 anos,
mas há 29 anos também tive
outro. É mesmo uma paixão
muito grande», sublinhou.

O bicavalista refere que se tra-
ta de «um carro algo barulhento,
mas muito confortável e que
não dá despesas».

Produzidos 80 mil 
2 CV em Mangualde 
Da zona de Lisboa veio Fernando
Neca que trouxe o antepenúlti-
mo 2CV a ser produzido em
Mangualde, precisamente no dia
em que terminou a produção
deste modelo. «Este carro que é
propriedade do Clube 2 CV
Dyan, mas eu sou um apaixona-
do e tenho seis 2 CV», contou.

Fernando Neca tem dois
exemplares de 1984, um de 1967,
um de 1980 e dois de 1990.

«Isto é muito mais que uma
paixão, é mesmo um modo de
vida», assegurou.

Ao volante de um 2 CV azul
bebé, Laurinda Ribeiro conta
que se apaixonou pelo 2 CV «há
cerca de sete anos» e que de en-
tão para cá não perde nenhum
encontro deste género.

Ao início da manhã, os cerca
de 80 2CV concentraram-se à
volta da rotunda com o mesmo
nome, recentemente inaugura-
da à entrada de Mangualde,
para uma foto de grupo.

Uma aeronave conduzida
pelo presidente do Aeroclube de
Viseu sobrevoou aquele espaço
para fazer fotografias aéreas,
para além do momento ter ain-

da sido registado fotografica-
mente do alto de uma auto-
escada dos bombeiros voluntá-
rios locais.

Na Citroen de Mangualde, foi
também descerrada uma placa
comemorativa da produção do
último 2 CV no mundo, naquela
unidade fabril.

Elísio Oliveira, da Citroen de
Mangualde, informou que, nes-
te concelho, foram produzidos
80 mil 2 CV.

Desde a abertura da fábrica,
em 1964, até ao primeiro semes-
tre de 2010 foram produzidos
900 mil veículos. l

PARTICIPANTES concentraram-se à volta da rotunda dedicada ao 2 CV
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PAIXÃO PELO
MÍTICO CITROEN 
2 CV JUNTOU 80
BICAVALISTAS
EM MANGUALDE P12
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5º Encontro Citroen 2 Cavalos
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Encontro assinalou 20 anos do fim da produção do 2 CV

 A paixão pelo Citroen 2 CV reuniu este fim-de-semana, em Mangualde, cerca de 80 bicavalistas, entre

os quais um casal espanhol que vê neste carro mais que uma paixão: é mesmo um modo de vida. De

Zamora (Espanha), Joaquin Blanco trouxe um exemplar de 1973, que já era do seu sogro e do qual é

agora inseparável. Costumamos, eu e a minha mulher, participar em todos os encontros deste género.

É a primeira vez que estamos em Mangualde, mas já estivemos na Guarda, Aveiro e Braga, referiu.

 O encontro, o 5º promovido pelo Clube 2CV de Mangualde, tem a particularidade de assinalar os 20

anos do fim da produção deste modelo da Citroën na fábrica de Mangualde.Corria o dia 27 de Julho de

1990, quando, pelas 16h30, saiu o último 2CV, ao som da Banda Filarmónica de Lobelhe do Mato.

 Durante a manhã deste sábado, a mesma banda, que tem ainda elementos dessa altura, voltou a

tocar enquanto saía uma réplica cinzenta clara e escura do último 2CV do mundo, produzido na fábrica

de Mangualde.

 O presidente do Clube 2CV de Mangualde, Vítor Cardoso, não tem dúvidas de que esta terra vai ficar

para sempre ligada de forma mítica a este carro.

 A ligação é hoje ainda maior com a rotunda 2CV recentemente inaugurada, considerou.

 Uma opinião partilhada pelo presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, que sustenta que o

Citroen 2CV é a grande marca deste concelho, que o diferencia de todos os outros.

 Ao encontro de ontem vieram também bicavalistas desde o norte ao sul do país, como é o caso de

Paulo Coutinho que demorou cerca de quatro horas a chegar de Braga a Mangualde.Tenho um 2 CV há

14 anos, mas há 29 anos também tive outro. É mesmo uma paixão muito grande, sublinhou.

 O bicavalista refere que se trata de um carro algo barulhento, mas muito confortável e que não dá

despesas.
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 Produzidos 80 mil
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Visão deturpada!

João Azevedo
Presidente da 

Câmara de Mangualde
info@joaoazevedo.net

N
o actual panorama político português parece 
haver muita gente que recusa ver a realidade. E 
a realidade é apenas uma: não há, na história da 
democracia portuguesa, nenhum governo que 
tenha obtido tanto sucesso como o actual, lidera-

do por José Sócrates, no combate ao défice das contas públicas 
e na afirmação do nome de Portugal. Até 2007, altura em que 
começaram a ser mais evidentes os efeitos da crise internacio-
nal que vivemos, Portugal prosperava, evoluía a olhos vistos. 

Desde essa altura, as medidas que têm vindo a ser 
implementadas pelo governo do Partido Socialista têm-se 
revelado adequadas (corajosas até!), e só essas medidas nos 
permitem dizer hoje que, apesar do contexto difícil que a 
Europa e o Mundo enfrentam, Portugal está a preparar de 
forma responsável e consistente o seu futuro. 

Senão vejamos: são recentes os números que atestam 
um aumento de quase 60% nas vendas de automóveis 
novos em Portugal; no conjunto de países-membros da 
União Europeia, a economia portuguesa registou o tercei-
ro melhor desempenho, com o volume das exportações a 
subir cerca de 19 pontos percentuais; as reformas que o 
governo do PS introduziu no sector da Educação foram 
consideradas exemplares; Portugal integra um pequeno 
grupo de países líderes na área das energias renováveis; 
e a taxa de desemprego está a baixar há três meses conse-
cutivos… No entanto, a este cenário, positivo e animador, 
a oposição prefere contrapor com uma visão deturpada,
recheada de discursos pessimistas, cheios de desânimo e 
vazios de ideias. 

O chumbo, no Parlamento, do novo regime de inspec-
ção de veículos e da alteração do regime jurídico de urba-
nização e edificação (que incide na certificação de gás e 
electricidade), denota essa visão deturpada… Também a 
questão da revisão constitucional veio pôr a nu os reais inte-
resses do PSD e do seu líder. Pedro Passos Coelho deixou 
finalmente bem clara a intenção de, caso um dia chegue à 
governação, liberalizar os sectores da Saúde e da Educação, 
facilitando também os despedimentos nas empresas. Tal 
como há dias disse o nosso Primeiro-Ministro, não foi a 
intervenção do Estado nestes sectores que provocou a crise, 
mas foi a intervenção do Estado que impediu que a crise 
assumisse maiores proporções. 

Já diz a sábia frase popular: “o pior cego é aquele que 
não quer ver”!
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A CIGARRA E A FORMIGA - Criação de 300 postos de trabalho na PSA
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23 Julho 2010

 ACÁCIO PINTO *

 Enquanto o PSD anda entretido com os poderes presidenciais e com um conjunto de propostas de

alteração à Constituição alguém tem que trabalhar em prol de Portugal e dos portugueses. Ou seja, a

oposição, mas nomeadamente o PSD, anda numa permanente cantoria populista e demagógica, qual

cigarra bem cantante, ou não estivéssemos nós na "silly season".

 Mas, como em tudo na vida ou na estória, tem que haver sempre alguém que trabalhe. E não se diga

só que é ao Governo que compete fazê-lo. Com certeza que a legitimidade eleitoral, a de ser poder,

lhe atribui a execução das políticas do país, mas à oposição a mesma legitimidade, a de ser oposição,

lhe confere a superior responsabilidade de cooperação com o Governo na resolução dos graves

problemas com que nos confrontamos.

 Vem isto a propósito da criação de 300 postos de trabalho na Fábrica da Peugeot/Citroen em

Mangualde. E o que temos todos que fazer, é congratularmo-nos com tal desenlace que resulta de um

trabalho concreto e objectivo e de parceria entre a administração central, a administração local e o

sector privado.

 Se a Fábrica tivesse encerrado a que estaríamos neste momento a assistir? O que estaria a fazer a

oposição e o PSD, nomeadamente o PSD de Viseu? O que estariam a fazer os responsáveis sociais

democratas regionais?

 Todos bem sabemos o que fariam. Estariam na primeira fila, num palanque bem visível, não fossem

as câmaras televisivas confundi-los com a floresta. Lá estariam a carpir lágrimas de crocodilo. Lá

estariam de megafone em punho a acusar os socialistas, o Presidente da Câmara de Mangualde e os

governantes. Mas lá estariam sem terem dado um único passo que tivesse permitido a defesa daquela

unidade fabril.
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 Mas como nada disso aconteceu custa-lhes (bem sei que muito) dizer aquilo que é óbvio, mas sem

hipocrisia: Que esteve bem o Governo, através do Secretário de Estado da Administração Local, José

Junqueiro e através da AICEP e de Basílio Horta ao terem-se deslocado recentemente à unidade de

Mangualde; que esteve bem a Câmara de Mangualde e o seu Presidente, João Azevedo, ao ter

viabilizado todo o processo de ampliação das instalações; que esteve bem a Administração da PSA ao

acreditar nas pessoas que com elas construíram e honraram um compromisso.

 Custava pouco e era politicamente sério. A política é uma actividade tanto mais nobre quanto mais os

seus agentes se posicionarem de uma forma transparente e clara nos processos. Quanto mais

colocarem os nichos de mercado, as corporações e os monopólios em último plano quando estão em

causa os superiores interesses nacionais, como é o caso.

 Em política não vale tudo e a oposição, nomeadamente o PSD, não se deveriam refugiar no silêncio

quando se trata de elogiar este excelente trabalho de parceria levado a cabo e que vai permitir que a

partir de Novembro o 3º turno (trabalho contínuo) da Fábrica de Mangualde entre em funcionamento e

se passem a produzir mais viaturas destinadas ao mercado externo, destinadas à exportação.
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PSA Mangualde cria 300 postos de trabalho

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23-07-2010

Meio: Portugal Centro.pt

URL: http://www.portugalcentro.pt/noticias/ver_noticia.php?id=18187

Melhores dias esperam a fábrica de Mangualde da PSA Peugeot Citröen. A unidade de produção

instalada em Mangualde vai admitir 300 novos trabalhadores na sequência do aumento de procura no

mercado. Recorde-se que em virtude da retracção do sector automóvel, no ano passado, a fábrica

tinha despedido cerca de 500 trabalhadores.

 De acordo com a administração, o processo de contratação deverá arrancar em breve, para que a

nova equipa comece a trabalhar em Novembro. Com mais um turno, a empresa pretende aumentar a

produção para 260 veículos por dia por um período de pelo menos seis meses.

 É uma excelente notícia para Mangualde, para a região e para o país. Estou extremamente satisfeito

com este anúncio, embora com a cautela dos seis meses, porque temos de acompanhar também a

evolução do mercado, disse à TSF João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde.

 2010-07-23 |
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Monumento
homenageia
mítico 2CV

� A Câmara Municipal de Man-

gualde inaugurou ontem um

monumento dedicado ao 2CV,

mítico modelo da Citroen, mar-

ca francesa que conta com uma

fábrica de automóveis na cidade

desde a década de 60.

A cerimónia contou com a

presença do presidente da

Câmara Municipal de Mangual-

de, João Azevedo, do director de

Produção de Veículos das Uni-

dades do Grupo PSA, Alain

Rojon, e do director-geral da

Peugeot Citroën Automóveis de

Portugal S.A., Juan Antonio

Muñoz Codina. Esteve também

presente José Coelho dos Santos,

empresário que fundou a Citro-

en em Mangualde, além do exe-

cutivo municipal.

De acordo com João Azevedo,

o monumento é uma demons-

tração pública da ligação entre

Mangualde e o Grupo PSA e dá

conta da importância da presen-

ça do construtor francês na

cidade. l

MANGUALDE E CITROEN COM LIGAÇÃO ESTREITA
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Responsáveis da autarquia e do Grupo PSA descerraram lápide

Mangualde já tem uma rotunda 2CV
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MANGUALDE

HOMENAGEOU

MÍTICO 

CITROEN 2CV
NUMA ROTUNDA P2
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Mangualde

Autarquia inaugura rotunda
de homenagem ao 2CV da Citroën
A Câmara Municipal 
de Mangualde inaugurou
ontem um monumento 
de homenagem ao 2CV 
da Citroën, mítico modelo
da marca gaulesa 
de automóveis, colocado
na principal rotunda 
de acesso à cidade. De
acordo com a autarquia,
trata-se de uma prova
inequívoca da importância
da presença da fábrica
daquela construtora 
em terras de Azurara

JOSÉ FONSECA

Mangualde assumiu-se on-
tem como terra do 2CV, mode-
lo da Citroën, cujo último
exemplar saiu há 20 anos da li-
nha de montagem da fábrica
que aquela marca de automó-
veis francesa tem há quase
meio século naquela cidade,
com a inauguração de um mo-
numento em sua homenagem.

A cerimónia contou com a
presença do director-geral da
Peugeot Citroën Automóveis
de Portugal S.A., Juan Antonio
Muñoz Codina, do director de
Produção de Veículos das Uni-
dades do Grupo PSA, Alain Ro-
jon, e do presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, além do fundador da
Citroën, José Coelho dos Santos
(ver caixa).

Muñoz Codina destacou o
facto de o monumento ser a
prova da ligação forte que exis-
te entre a Citroën e o concelho,
prometendo fazer todos os pos-
síveis para manter e até reforçar
esse vínculo entre ambas as
partes.

Novo turno
foi feliz coincidência

O responsável considerou
ainda uma "feliz coincidência"
o facto de a homenagem, mar-
cada há já algum tempo, ter
sido realizada no dia seguinte à
notícia de reabertura do tercei-
ro turno na fábrica da PSA Ci-
troen - o que implica a contra-
tação de mais 300 funcionários
- permitindo encarar o futuro
da empresa com esperança.

"Passámos por um ano e
meio muito complicado. Não
sabíamos o que ia acontecer,
mas conseguimos recuperar a

boa saúde", salientou Muñoz
Codina, acrescentando que "o
actual número de encomendas
é muito superior ao do ano pas-
sado".

Lembrou que na calha está
um novo modelo, mas revelou

que, para já, o actual ainda está
a ser montado a um bom rit-
mo, graças à grande procura
que se tem registado junto dos
concessionários.

O presidente da Câmara de
Mangualde confessou que o dia

de ontem foi um dos mais im-
portantes na sua vida de autar-
ca, lembrando que a reabertura
do terceiro turno foi uma notí-
cia há muito esperada pela edil-
idade, por ser um sinal inequí-
voco da recuperação económi-

ca da fábrica. "A partir de agora
é mais fácil ser presidente do
município mangualdense",
sublinhou.

Quanto ao monumento, 
João Azevedo explicou que o
custo previsto pela autarquia

era demasiado alto para ser
suportado pelo município, pelo
que acabou por ser uma obra
erigida com a ajuda de diversas
empresas do concelho e da
região, que contribuíram com
mão de obra e materiais.

Além de homenagear um
dos modelos mais importantes
da marca gaulesa, permitiu ain-
da a requalificação do principal
acesso à cidade, que se encon-
trava num estado pouco digno,
revelando que antes de avançar
com os trabalhos foi necessário
negociar com a Ascendi, con-
cessionária da A25, já que se
trata de um nó de acesso àquela
auto-estrada.  

O autarca referiu ainda que a
próxima rotunda a ser re-
qualificada será a da estrada
para Penalva do Castelo, que,
na sua opinião, também mere-
ce um aspecto mais digno,
tendo em conta o elevado nú-
mero de automobilistas que ali
passam diariamente, já que
também serve de acesso à A25,
nomeadamente para quem se
dirige em direcção a Viseu.

Também neste caso, os traba-
lhos na rotunda poderão ser
aproveitados para homenagear
uma empresa de grande impor-
tância para o concelho.

Com a homenagem ao 2CV da Citroen, a autarquia requalificou a principal entrada da cidade, dando-lhe maior dignidade

José Coelho dos Santos, de
95 anos, foi um dos convida-
dos de honra na cerimónia de
inauguração da rotunda. Foi o
seu empenho há quase 50
anos que permitiu a instalação
da fábrica da Citroen em Man-
gualde.

Natural da zona de Aveiro,
foi em terras de Azurara que
deu início ao seu negócio de
estanho instalado uma fábrica
naquela cidade. A qualidade
do material produzido era re-
conhecida não só no país, mas
também na Europa e nos anos
60 acabou por receber em Lis-
boa uma licença para a mon-
tagem de automóveis.

"Foram muitos os represen-
tantes de diversos construtores
que se mostraram interessados

em comprar-me a licença, mas
eu recusei todas as propostas.
A Citroen acabou por 'ganhar',

porque aceitou instalar a fábri-
ca em Mangualde, cidade que
anos antes me tinha acolhido

tão bem", contou aos jornalis-
tas o empresário.

De acordo com José Coelho

dos Santos, foi em Mangualde
que se montou o primeiro au-
tomóvel do país, um veículo li-
geiro comercial da marca
SAVA, curiosamente o mes-
mo tipo de viatura que actual-
mente sai das linhas de mon-
tagem da PSA Citroën.

Questionado pelos jornalis-
tas, o empresário admitiu que
foi com grande preocupação
que acompanhou as notícias
dos problemas pelos quais pas-
sou a fábrica nos últimos 2/3
anos. No entanto, admitiu que
o dia de ontem foi um dos mel-
hores da sua vida, não só pela
homenagem, mas também
pelo anúncio da reabertura do
terceiro turno na PSA, que per-
mitirá dar emprego a mais 300
pessoas.  

José Coelho dos Santos levou fábrica 
da Citroën para Mangualde há quase 50 anos

José Coelho dos Santos, na companhia da esposa e restante família, com João Azevedo
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Mangualde homenageia mítico 2 Cavalos
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NOVA ROTUNDA DA CIDADE DÁ O NOME AO VEÍCULO DA CITROEN P3
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Enquanto o PSD anda
entretido com os poderes presi-
denciais e com um conjunto de
propostas de alteração à
Constituição alguém tem que
trabalhar em prol de Portugal e
dos portugueses. Ou seja, a

oposição, mas nomeadamente
o PSD, anda numa permanente
cantoria populista e demagógi-
ca, qual cigarra bem cantante,
ou não estivéssemos nós na
"silly season".

Mas, como em tudo na vida
ou na estória, tem que haver
sempre alguém que trabalhe. E
não se diga só que é ao Governo
que compete fazê-lo. Com
certeza que a legitimidade
eleitoral, a de ser poder, lhe
atribui a execução das políticas
do país, mas à oposição a
mesma legitimidade, a de ser
oposição, lhe confere a superior
responsabilidade de cooper-
ação com o Governo na res-
olução dos graves problemas

com que nos confrontamos.
Vem isto a propósito da cri-

ação de 300 postos de trabalho
na Fábrica da Peugeot/Citroen
em Mangualde. E o que temos
todos que fazer, é congratular-
mo-nos com tal desenlace que
resulta de um trabalho concre-
to e objectivo e de parceria
entre a administração central, a
administração local e o sector
privado.

Se a Fábrica tivesse encerra-
do a que estaríamos neste
momento a assistir? O que
estaria a fazer a oposição e o
PSD, nomeadamente o PSD de
Viseu? O que estariam a fazer
os responsáveis sociais democ-
ratas regionais?

Todos bem sabemos o que
fariam. Estariam na primeira
fila, num palanque bem visível,
não fossem as câmaras televisi-
vas confundi-los com a floresta.
Lá estariam a carpir lágrimas de
crocodilo. Lá estariam de mega-
fone em punho a acusar os
socialistas, o Presidente da
Câmara de Mangualde e os
governantes. Mas lá estariam
sem terem dado um único
passo que tivesse permitido a
defesa daquela unidade fabril.

Mas como nada disso acon-
teceu custa-lhes (bem sei que
muito) dizer aquilo que é óbvio,
mas sem hipocrisia: Que esteve
bem o Governo, através do
Secretário de Estado da

Administração Local, José
Junqueiro e através da AICEP e
de Basílio Horta ao terem-se
deslocado recentemente à
unidade de Mangualde; que
esteve bem a Câmara de
Mangualde e o seu Presidente,
João Azevedo, ao ter viabilizado
todo o processo de ampliação
das instalações; que esteve bem
a Administração da PSA ao
acreditar nas pessoas que com
elas construíram e honraram
um compromisso.

Custava pouco e era politica-
mente sério. A política é uma
actividade tanto mais nobre
quanto mais os seus agentes se
posicionarem de uma forma
transparente e clara nos proces-

sos. Quanto mais colocarem os
nichos de mercado, as corpo-
rações e os monopólios em últi-
mo plano quando estão em
causa os superiores interesses
nacionais, como é o caso.

Em política não vale tudo e a
oposição, nomeadamente o
PSD, não se deveriam refugiar
no silêncio quando se trata de
elogiar este excelente trabalho
de parceria levado a cabo e que
vai permitir que a partir de
Novembro o 3º turno (trabalho
contínuo) da Fábrica de
Mangualde entre em funciona-
mento e se passem a produzir
mais viaturas destinadas ao
mercado externo, destinadas à
exportação.

A cigarra e a formiga: 
criação de 300 postos de trabalho na PSA

ACÁCIO PINTO- DEPUTADO PS
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João Azevedo
Candidato à 

Federação do PS
O presidente da Câmara Muni-

cipal de Mangualde, João Azevedo, 
pode vir a ser o futuro presidente 

da Federação 
Distrital do 
PS. O anún-
cio foi feito 
na tarde da 
passada se-
gunda-feira, 
e m  Vi s e u , 
numa confe-
rência de im-

prensa, sucedendo a José Junqueiro.
 Tudo indica, pelo menos neste 
momento, que João Azevedo será o 
próximo a mandar na ‘5 de Outubro’, 
dada a sua condição cabeça de lista da 
única conhecida. 
 Na apresentação da candidatura 
disse que ela é ‘uma resposta aos inú-
meros incentivos e apoios que recebeu 
dos dirigentes distritais’. 
 O autarca que, por enquanto, não 
quer sair de Mangualde, admitiu que 
mais tarde poderá candidatar-se à 
Câmara Municipal de Viseu.

JOÃO AZEVEDO
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Fábrica de Mangualde cria 300 postos de trabalho

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-07-2010

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/index.aspx?p=MenuDetail&MenuId=2544&ParentId=31

A fábrica automóvel Peugeot Citroen de Mangualde vai criar 300 novos empregos a juntar aos atuais

900 já em novembro para dar resposta ao número de encomendas que são esperadas.

 O novo grupo de trabalhadores estará em formação de Setembro a Outubro. A empresa pretende

assim aumentar a produção para 260 veículos por dia durante pelo menos os próximos seis meses. A

manutenção destes postos de trabalho depois dos seis meses irá depender da evolução do mercado de

trabalho.

 "É uma excelente notícia para Mangualde, para a região e para o país. Estou extremamente satisfeito

com este anúncio, embora com a cautela dos seis meses, porque temos de acompanhar também a

evolução do mercado", afirma à TSF o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo.

 No ano passado, cerca de 500 pessoas deixaram a empresa, por causa da crise do setor automóvel.
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Mangualde - Inauguração da Rotunda 2 CV serve de anúncio da criação de 300 postos
de trabalho na Citroen

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-07-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=213
:mangualde-inauguracao-da-rotunda-2-cv-serve-de-anuncio-da-criacao-de-300-postos-
de-trabalho-na-citroen&catid=1:noticias-recentes&Itemid=50

No mês em que se comemoram os 20 anos após a produção do último Citroen 2 CV foi inaugurada em

Mangualde a Rotunda Citroen 2CV localizada junto ao nó da A25.

 A inauguração da nova rotunda numa das principais entradas da cidade foi ainda ocasião para o

Director-geral da Peugeot Citroën Automóveis de Portugal S.A., Juan Codina, anunciar a

implementação do 3º turno de trabalho a partir de Novembro e a criação de 300 postos de trabalho na

fábrica de Mangualde noticia que a DãoTV tinha já dado ontem em primeira mão.

 Juan Codina lembrou que a imposição do terceiro turno tem para já a duração de seis meses sendo

que depois serão avaliadas as condições do mercado.

 João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, lembrou a feliz coincidência de

inaugurar a nova rotunda ao mesmo tempo do anúncio oficial da criação do terceiro turno e

consequente criação de novos postos de trabalho no concelho lembrando que a cedência da EN 16 por

parte da autarquia é uma mais-valia para a fábrica. O edil mangualdense referiu ainda que tudo fará

para que este 3º turno possa ficar de uma vez por todas.

 Também presente na cerimónia de inauguração da nova rotunda de homenagem à Citroen esteve o

Promotor da vinda da Fábrica para Mangualde - José Santos Coelho - que aos 95 anos de idade

lembrou as várias angustias que tem vivido nos últimos tempos em que se ponderou encerrar a

fábrica. Santos Coelho disse ainda que este foi o dia mais feliz da sua vida e que se sente aliviado com

as boas notícias vindas da Citroen.

 Mangualde recebe a partir de amanhã (6F) e até ao próximo Domingo o 5.º Encontro 2 CV de que

reunirá mais de 100 bicavalistas de todo o país e de Espanha.

 Partidos políticos congratulam-se com o anúncio da reabertura do 3º Turno
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 Tanto o PS como CDS Mangualde , já se congratularam com a noticia da criação do 3º turno e dos

300 novos postos de trabalho. Elvira Gaspar diz em comunicado que o CDS manifesta apreço à

Direcção da PSA - Citroën pela criação de cerca de 300 novos postos de trabalho em Mangualde. "È

com satisfação que verificamos que a empresa tem sido estruturada e a sua actividade programada

com base em perspectivas de evolução do mercado, tendo nela sido incluídos os modelos fabricados

em Mangualde" conclui a líder centrista. Já o Partido Socialista releva a base uma relação de confiança

entre a as instituições públicas e privadas e, neste caso concreto, contou com o grande envolvimento

do Secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro, do Presidente da Câmara de

Mangualde, João Azevedo, do Presidente da AICEP, Basílio Horta e da PSA, que, nos últimos meses, se

desdobraram em esforços para que este objectivo se tivesse atingido. Marco Almeida, líder do PS

Mangualde, diz ainda que "é uma boa notícia para a Mangualde, para o Distrito de Viseu e para o país

e revela que as políticas que o Governo têm vindo a desenvolver, de grande determinação no combate

à crise internacional"

 Actualizado em Quinta, 22 Julho 2010 13:54
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Peugeot/Citroen de Mangualde

A Peugeot/Citroen de Mangualde, anunciou o arranque de uma terceira equipa de trabalho já a partir

de Novembro. Vão ser criados 300 novos postos de trabalho, como confirmou Elísio Oliveira director

da empresa. Comentários de Júlio Balrreira do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e

Matalomecânicas.
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Mangualde - PSA Peugeot Citroen abre 3º turno no final do ano

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3239

Mangualde

 21 ' 07 ' 2010

 2010-07-21

 A Direcção do Centro de Produção de Mangualde do Grupo PSA , anunciou há instantes a criação de

uma terceira equipa, ou seja um terceiro turno, a partir de Novembro e por um período mínimo de 6

meses de forma a responder à previsão das encomendas.

 Com a criação deste terceiro turno serão criados aproximadamente 300 novos postos de trabalho,

passando a empresa a empregar cerca de 1200 colaboradores e a ter como referência uma produção

de 260 veículos por dia.

 O recrutamento começará de imediato, a formação irá decorrer durante os meses de Setembro e

Outubro e a normal laboração da equipa nos princípios de Novembro.

 A decisão de criar o terceiro turno na fábrica mangualdense foi tomada no dia 19 do corrente mês de

Julho com base nas perspectivas de evolução do mercado dos modelos fabricados em Mangualde,

particularmente sobre os modelos Berlingo First e Peugeot Partner.'

 O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, reagiu efusivamente à notícia,

dizendo que é sem dúvida uma boa resposta à crise, à falta de emprego, uma grande notícia para os

mangualdenses, para Mangualde, para a região centro e para o país. O Autarca acredita que a

cedência da EN 16 é uma mais valia para a fábrica e refere que tudo fará para que este 3º turno possa

ficar de uma vez por todas.

Página 47



A48
Notícias de Viseu   Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,12 x 21,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31211044 22-07-2010

Página 48



A49

  Tiragem: 135000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 17,38 x 13,25 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 31125648 21-07-2010

Existem automóveis que con-
seguem marcar uma época.

O mítico e descapotável Citroën
2CV, que abrilhantou a série televi-
siva portuguesa Duarte e Com-
panhia, respiraVerão, versatilidade,
low cost e uma sensação de liberda-
de e quase de todo-o-terreno –
graças a uma suspensão versátil. O
primeiro protótipo surgiu em 1936,
antes da 2ª GuerraMundial, e apro-
dução só começou em 1948. Custava
quase metade do Volkswagen Caro-
cha e serviu inicialmente o mundo
rural, antes de ser um fenómeno
mundial e vender quase quatro
milhões de unidades até 1990.
Nos dois últimos anos a produção
passou de França para Portugal –
umamudança que, segundo aWiki-
pédia inglesa, significou uma perda
de qualidade. Adespedida domode-
lo foi feita exactamente há 20 anos

JOÃO TOMÉ
pferreira@destak.pt
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2CVé rei emMangualde
ENCONTROCITROËN2CVEMMANGUALDE

na fábrica de Mangualde, onde vai
decorrer, de sexta-feira a domingo,
o 5º Encontro 2CV. Os bicavalistas
daPenínsula Ibérica (espera-se uma
centena) reúnem-se assimnaúltima
morada do célebre Dois Cavalos.
O munícipio de Mangualde inicia
amanhã a homenagem ao modelo
francês com a inauguração de uma
rotunda intitulada Citroën 2CV. Já

no que diz respeito ao encontro, o
dia principal será o sábado, onde
haverá visita à rotunda e uma re-
constituição da saída da última via-
tura da fábrica de Mangualde.
Este encontro, que acontece de
dois em dois anos, tem inscrição
obrigatória (custa 35 euros com re-
feições incluídas) que pode ser feita
através do 96 574 07 67. 
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Encontro nacional reúne
muitos amantes do clássico.
AUTOMÓVELPÁGINA11

Citroën2CV:rei
emMangualde
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VISEU

◗ José Lorena

O candidato à lideran-
ça da Federação Dis-
trital do PS de Viseu, 

João Azevedo, tem por objec-
tivo principal conquistar a câ-
mara da sede do distrito, lide-
rada há 20 anos pelo social-de-
mocrata Fernando Ruas. João 
Azevedo apresentou aquela 
que é a primeira candidatura 
para liderar o PS, actualmente 
dirigido por José Junqueiro, o 
secretário de Estado da Admi-
nistração Local.

“A conquista da Câmara 
Municipal de Viseu é um ob-
jectivo de qualquer federação 
socialista local. Trata-se da ca-

pital do distrito e uma ânco-
ra para todos os restantes 23 
concelhos”, diz João Azevedo, 
que garante que o “PS vai ter 
um candidato à altura de dis-
putar as próximas eleições au-
tárquicas”.

De acordo com João Aze-
vedo, o candidato apoiado por 
José Junqueiro, a “possível elei-
ção para a Federação do PS de 
Viseu” não o vai “retirar” da 
Câmara de Mangualde, para 
a qual foi eleito nas últimas 
eleições autárquicas. Azevedo 
garante também que não será 
candidato a deputado à Assem-
bleia da República nos próxi-
mos oito anos.

O candidato diz ainda que 
um dos seus principais objec-
tivos será lutar “pela melhoria 
do ensino universitário público 
em Viseu, em vez de se recla-
mar a universidade pública”. 
As eleições vão realizar-se de-
pois das férias de Verão.

 VISEU  Candidato não pensa deixar autarquia de Mangualde

Azevedo quer câmara para PS
O actual presidente da autarquia de Mangualde é candidato à 
liderança da distrital de Viseu do PS.
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João Azevedo avança 
para a distrital 
de Viseu do PS 

R
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Realizou-se no passado

fim-de-semana, em Mangual-

de, o IV Open de Ténis “Terras

de Azurara, destinado a jogado-

res dos escalões de veteranos

masculinos. O torneio, organi-

zado pelo Clube de Ténis de

Mangualde faz parte do calen-

dário anual da Associação de

Ténis de Viseu e costuma reu-

nir jogadores representantes de

clubes dos distritos de Aveiro,

Leiria, Porto e Viseu.

Na sua 4.ª edição, o Open

foi disputado em dois esca-

lões: mais de 35 e mais de 55

Cameira Serra representou o GUSC

IV Open de Ténis “Terras de Azurara” em Mangualde
anos. Pela primeira vez o

Guarda Unida Sport Clube

(GUSC) fez-se representar

numa competição federada re-

alizada fora da Guarda. Ca-

meira Serra, no escalão de

“mais de 55”, perdeu nas mei-

as-finais com o vencedor, Fer-

nando Castro (CET de Leiria)

que, na partida final, levou a

melhor sobre Fernando Caiado

(ET do Porto), n.º 7 nacional.

No escalão de “mais de 35”,

Fernando Martins (CD Torrei-

ra Mar, de Vagos), nº 5 nacio-

nal, superiorizou-se a Ricardo

Lopo (CD de Chaves).

Na modalidade de pares

sagraram-se vencedores as du-

plas constituídas por Pedro

Martins/Rui Borges (GD da

Torreira) e Fernando Caiado

(ET Porto)/Henrique Cardoso

(CT Mangualde).

Merece registo a boa orga-

nização do torneio, que teve

apenas como ponto menos po-

sitivo o estado dos courts muni-

cipais da Senhora do Castelo, a

merecerem uma pronta inter-

venção por parte da Câmara

Municipal de Mangualde.

Página 53



A54

  Meio: TSF - Notícias

  Duração: 00:01:30

  Hora de emissão: 18:00:00
ID: 31141435 21-07-2010

Fábrica da Peugeot - Citroên

A fábrica da Peugeot - Citroên, em Mangualde, vai contratar 300 novos trabalhadores. O recrutamento

vai ser feito já. Declarações do autarca João Azevedo.
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Mangualde - OFICIAL - PSA Peugeot Citroen abre 3º turno no final do ano
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Mangualde

 21 ' 07 ' 2010

 2010-07-21

 A Direcção do Centro de Produção de Mangualde do Grupo PSA , anunciou há instantes a criação de

uma terceira equipa, ou seja um terceiro turno, a partir de Novembro e por um período mínimo de 6

meses de forma a responder à previsão das encomendas.

 Com a criação deste terceiro turno serão criados aproximadamente 300 novos postos de trabalho,

passando a empresa a empregar cerca de 1200 colaboradores e a ter como referência uma produção

de 260 veículos por dia.

 O recrutamento começará de imediato, a formação irá decorrer durante os meses de Setembro e

Outubro e a normal laboração da equipa nos princípios de Novembro.

 A decisão de criar o terceiro turno na fábrica mangualdense foi tomada no dia 19 do corrente mês de

Julho com base nas perspectivas de evolução do mercado dos modelos fabricados em Mangualde,

particularmente sobre os modelos Berlingo First e Peugeot Partner.'

 O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, reagiu efusivamente à notícia,

dizendo que é sem dúvida uma boa resposta à crise, à falta de emprego, uma grande notícia para os

mangualdenses, para Mangualde, para a região centro e para o país. O Autarca acredita que a

cedência da EN 16 é uma mais valia para a fábrica e refere que tudo fará para que este 3º turno possa

ficar de uma vez por todas.
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Seia de Matos

� “Conhecemo-nos há muitos
anos, trabalhámos de forma
intensa cerca de uma década e
a verdade é que com a sua
actividade política conquis-
tou a confiança das pessoas
em Mangualde e estou certo
que o mesmo acontecerá rela-
tivamente a todo o distrito”,
disse José Junqueiro, que se
encontra à frente do PS/Viseu
desde 1989. 

O também secretário de
Estado da Administração Local
concluiu que “João Azevedo,
que anteontem apresentou a
sua candidatura à Federação
do PS, reúne todas as condições
para o desempenho dessas
funções!” Até porque, “tem
também toda a confiança dos
dirigentes do Partido Socialis-
ta”, garantiu.

Questionado sobre o eventual
aparecimento de mais um can-
didato à presidência da Federa-
ção do PS, disse que “essa é uma
resposta que só o partido pode
dar”. E adiantou: “Neste
momento, pelo que conheço dos
dirigentes distritais, todos eles
se reconhecem na candidatura
de João Azevedo. Não creio, por
isso, que possa a aparecer uma
outra lista, mas isso, enfim, terá
o seu tempo!”

Sobre os momentos mais
relevantes que passou no seu
longo mandato, o antigo vice-

presidente da bancada do PS na
Assembleia da República refe-
riu que em termos políticos
directos, foi aquele em que o PS
ganhou as Legislativas, pela pri-
meira vez no distrito”.

Apontou também “aquele
momento que consubstanciou
um robustecimento da repre-
sentação autárquica no distri-
to, tendo o partido acrescenta-
do cinco câmaras às quatro
que já existiam”, facto que deu
um outro contorno político à
região.

“Futuro a Deus pertence”
“Por outro lado, em termos de
obra pública temos um patri-
mónio indiscutível em diversos
domínios, na área da Saúde, com
a construção do Hospital de
Lamego, nas acessibilidades,
com a construção da A25 e a A24,
e na questão da modernização
de todos os equipamentos do
parque escolar”, salientou.

Junqueiro referenciou ainda
“as profundíssimas políticas
sociais levadas a cabo em todo o
distrito, o incentivo ao apareci-

mento das energias alternativas,
colocando a região de Viseu na
linha da frente daquilo que são
os desafios do futuro”.

Quanto à ‘pedra no sapato’,
relatou que o distrito “ficou nega-
tivamente marcado com o pedido
do ex-primeiro-ninistro Durão
Barroso e do PSD local ao Presi-
dente da República Jorge Sampaio
para que não promulgasse o Ins-
tituto Universitário Público”.

Frisou que o trabalho esteve
“quatro anos no terreno, com
cursos escolhidos e instalações
provisórias seleccionadas, o que
hoje em dia seria já uma grande
mais-valia, pois alavancaria
outro tipo de cursos. E lamen-
tou: “Esta é uma mágoa que
tenho durante este tempo.”

Não deixou, no entanto, de
mencionar “as coisas positivas,
como o reconhecimento de que
o PS possui hoje um conjunto de
militantes capazes de desempe-
nhar as funções de responsabi-
lidade no PS, que são ganhado-
res também nas autarquias, o
que demonstra que durante
estes mandatos foi possível
construir com todos os dirigen-
tes do partido uma equipa reno-
vada, que inclui novas gerações
de políticos”.

Quanto ao seu futuro político,
sublinhou, com uma certa iro-
nia: “Uma semana em política é
uma eternidade e por isso res-
pondo como o povo: o futuro a
Deus pertence!” l

“João Azevedo tem toda
a confiança dos dirigentes”
O ainda presidente da Federação Distrital de Viseu do PS, José Junqueiro,
mostrou-se ontem convicto de que João Azevedo, presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, “reúne as condições” para o substituir no cargo 

JUNQUEIRO acredita nas novas gerações de políticos do PS
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JUNQUEIRO DIZ
QUE AZEVEDO
REÚNE CONDIÇÕES
PARA LIDERAR PS
FEDERAÇÃO DISTRITAL P20
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João Azevedo é candidato à Federação Distrital do PS
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"Pelo menos nos próximos oito anos não sairei de Mangualde" -João Azevedo

 O mais que provável substituto de José Junqueiro, que encabeça uma lista única ao referido órgão

partidário, assumirá as suas novas funções no congresso distrital, cuja realização está prevista para

Outubro. O autarca de Mangualde destacou que a sua candidatura é não só resultado da sua vontade,

mas também "uma resposta aos inúmeros incentivos e apoios que recebeu dos dirigentes distritais",

assim como dos seus homólogos do distrito. Referiu-se igualmente ao actual dirigente da Federação,

José Junqueiro, que em seu entender "deixa um legado de vitórias na região", mercê do grande

trabalho realizado à frente dos destinos do PS. Em termos políticos, no partido, enunciou três

objectivos: o prosseguimento da afirmação e reforço da dinamização do PS no distrito; a realização de

encontros com militantes; e a formação de uma rede entre concelhias.

 Do ponto vista externo, defendeu o Estado Social, o desenvolvimento da Agricultura, do Termalismo e

do Turismo. Sublinhou ainda que a moção que apresentará no Congresso será "um texto aplicativo e

motivador", em que jovens e idosos também se revejam.

 O MangualdeOnline apurou junto de fonte próxima do candidato, que Miguel Ginestal, governador civil

de Viseu, e António Borges, presidente da Câmara de Resende, coordenarão a moção que João

Azevedo levará a sufrágio.

 O candidato falou ainda num combate pela "afirmação de esquerda moderna" e garantiu que nos

próximos oito anos não sairá de Mangualde, quando questionado sobre a possibilidade de vir a ser

deputado à Assembleia da República.

 Actualizado em Terça, 20 Julho 2010 20:39
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 Mangualde recebe, no fim-de-semana de 24 e 25 de Julho, o Encontro Nacional de Escolas de

Ciclismo, organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara Municipal de

Mangualde e do Clube Dá Gás Mangualde, que reunirá cerca de 400 atletas jovens, oriundos de clubes

de ciclismo de todo o país.

 O Encontro ficará ainda marcado pela realização de um curso/colóquio dirigido a todos os treinadores

e dirigentes do Ciclismo de Iniciação, denominado Defesa do ciclismo limpo e Fair Play. A sessão,

agendada para sábado (dia 24), às 19h00, no Auditório da Câmara Municipal, contará com a

intervenções de Rita Nunes, da Confederação Desporto de Portugal, que falará sobre A Luta contra a

dopagem no ciclismo - em defesa do ciclista limpo e A ética como alicerce de uma carreira desportiva.

 O colóquio termina com um debate aberto ao público. Esta formação é organizada pela Federação

Portuguesa de Ciclismo e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, do Instituto do

Desporto de Portugal, da Autoridade Antidopagem de Portugal e da Confederação do Desporto de

Portugal.

 Nestes dois dias dedicados às duas rodas, os participantes vão prestar provas de Estrada e BTT num

circuito que irá desde a rotunda do centro da Cidade até à rotunda do Centro de Saúde. A cerimónia

de entrega de medalhas e troféus aos ciclistas inscritos decorrerá no domingo (dia 25), no Estádio

Municipal, pelas 13h30
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Mangualde - Dia dos Avós - Município promove «Arraial Sénior»
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Mangualde

 19 ' 07 ' 2010

 2010-07-16

 Dia 26 de Julho, na Mata dos Condes de Anadia. As inscrições são gratuitas.

 A Câmara Municipal de Mangualde vai assinalar o Dia dos Avós, com a iniciativa "Arraial Sénior", no

próximo dia 26 de Julho, na Mata dos Condes de Anadia. O evento, que terá início pelas 11h00 com a

presença do Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, conta com a celebração de uma

Missa Solene (eucarística pelo Cónego Seixas), e prolongar-se-á por todo o dia, com troca de

merendas (almoço) e uma tarde de muita animação: Grupo IAM - Instituto de Artes Musicais (14h30),

Samuel e Telma (15h00), bailarico com o Grupo Os Lusitanos - Grupo de Concertinas (15h30) e

música ambiente (16h30). A meio da tarde haverá bolo para assinalar esta data.

 As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas através do Gabinete de Acção Social da

Autarquia até ao dia 21 de Julho. A Autarquia disponibilizará autocarros para transporte a todos

aqueles que efectuarem a inscrição dentro do prazo estabelecido.

 O Dia dos Avós celebra-se a 26 de Julho, porque é o dia de Santa Ana e de São Joaquim, pais de

Maria e avós de Jesus Cristo. No século I a.C., segundo reza a história, Ana e Joaquim viviam em

Nazaré e não tinham filhos, mas rezavam para que esse sonho se concretizasse. Um dia um anjo

apareceu a Ana e comunicou-lhe que ela estava grávida. Algum tempo depois nasceu uma menina que

foi baptizada Maria. Ana faleceu quando a filha tinha apenas três anos. Como foram pais de Maria e

avós de Jesus Cristo, Ana e Joaquim são os padroeiros dos avós.

 Este dia tem como objectivo destacar e promover o papel dos avós no seio da família. Muitas vezes,

os avós são o suporte afectivo e financeiro de pais e filhos. É que, afinal de contas, os avós são pais

duas vezes.
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Região - Socialista João Azevedo apresenta candidatura à Federação viseense do
Partido
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Notícias Regionais

 20 ' 07 ' 2010

 2010-07-20

 Sou candidato a Presidente da Federação de Viseu do PS. Foi com estas palavras que o Socialista

João Azevedo abraçou o novo desafio de âmbito Distrital a que se propõe esclarecendo que a Câmara

de Mangualde continua a ser a sua prioridade. Sou e continuarei a ser Presidente da Câmara de

Mangualde enquanto os mangualdenses assim o entenderem e enquanto for Presidente da Câmara de

Mangualde jamais serei candidato a deputado, esclareceu João Azevedo.

 João Azevedo apresentou, em conferência de Imprensa, a decisão de se candidatar à Presidência da

Federação de Viseu do Partido Socialista. O Político começou o seu discurso afirmando sou candidato a

Presidente da Federação de Viseu do Partido Socialista, salientando sou e continuarei a ser Presidente

da Câmara de Mangualde enquanto os mangualdenses assim o entenderem e enquanto for Presidente

da Câmara de Mangualde nunca serei candidato a deputado.

 João Azevedo contextualizou esta tomada de posição, salientando que é candidato em resposta a uma

motivação pessoal que tenho para tal desempenho e, igualmente, em resposta a múltiplos apelos de

militantes do PS de todo o Distrito, daí que parta para este desafio com a grande responsabilidade de

corresponder às expectativas de todos os socialistas e, bem assim, de todos quantos se revêem no

Partido Socialista e nas virtualidades do socialismo democrático como a melhor via para responder à

grave crise internacional em que o mundo está mergulhado.

 E continuou, deixando uma palavra grande apreço, de grande estima e de elevado respeito pelo

trabalho do actual Presidente da Federação de Viseu do PS, José Junqueiro, de quem sou adjunto na

Federação e cujo património político aqui quero co-assumir na plenitude, esperando estar à altura do

desafio que é prosseguir o trabalho de afirmação e de vitórias do PS e de desenvolvimento do Distrito
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de Viseu, um enorme legado que ele deixa aos socialistas e aos viseenses, afirmou João Azevedo.

 O Socialista que é também Presidente da Câmara Municipal de Mangualde expôs três grandes linhas

de actuação desta campanha que passam por prosseguir a afirmação do PS no Distrito de Viseu nas

várias vertentes de intervenção (através do reforço e dinamização das suas estruturas concelhias, de

debates temáticos, de encontros de militantes e de uma cada vez maior interacção em rede entre as

concelhias, os órgãos distritais do PS, o Departamento Federativo das Mulheres Socialistas e a JS). A

segunda linha de actuação passar por interpretar e ser o porta-voz do pulsar e dos anseios dos

militantes e dos socialistas em geral, naquelas que são as suas mais genuínas e profundas

expectativas, com o objectivo de apoiar e ajudar o Governo liderado por José Sócrates a prosseguir a

defesa do Estado Social, como resposta aos tempos conturbados de crise em que vivemos e por

último, robustecer a interacção do PS com os agentes de desenvolvimento (económicos, sociais,

culturais) dos vários territórios do Distrito de Viseu de forma a reforçar a coesão social e territorial e

alavancar projectos inovadores e empreendedores, sem esquecer uma grande proximidade aos

sectores estratégicos (automóvel, energias renováveis, comércio e turismo) e aos sectores endógenos

(agricultura, floresta, termalismo) que ao longo dos anos se têm constituído verdadeiras mais-valias

para a região.

 João Azevedo concluiu o seu discurso salientando que conta com todos os socialistas para esta

caminhada. Nenhum socialista está dispensado de colaborar, de participar, de intervir. Quero, aliás,

que todos contribuam com as suas ideias, com os seus pontos de vista, para que a moção que quero

levar, em Outubro, ao Congresso, possa ser um texto em que todos se revejam. Um texto diverso nas

ideias que nos unem, um texto apelativo nas estratégias que nos interpelam e um texto motivador, de

esperança e de abertura. Afinal, um texto que transforme as dificuldades em oportunidades e que não

hipoteque o sonho de um amanhã mais justo e de um futuro onde todos, desde os mais jovens aos

mais idosos, tenham lugar, sempre, com respeito pela dignidade da pessoa humana, referiu.
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Durante o 5.º encontro de Mangualde 

Autarquia inaugura 
rotunda dedicada aos 2CV

O município de Mangualde
e a Citroën inauguram, depois
de amanhã, pelas 12h00, junto
ao nó de acesso à A25, a Rotun-
da dedicada à 2CV, mítico mo-
delo da marca francesa de auto-
móveis.

A cerimónia contará com as
presenças do presidente da Câ-
mara Municipal de Mangual-
de, João Azevedo, do director de
Produção de Veículos das Uni-
dades do Grupo PSA, Alain Ro-
jon, e do director-geral da Peu-
geot Citroën Automóveis de
Portugal S.A., Juan Antonio
Muñoz Codina.

A inauguração antecede a
quinta edição do Encontro 2
CV de Mangualde, que decorre
de 23 a 25 de Julho, e que este
ano assinala os 20 anos do fim

da produção daquele modelo
da Citroën. São esperados "bica-
valistas" de todo o país e de Es-
panha.

O evento contará com a part-
icipação de perto de uma cen-
tena de proprietários de 2CV e
terá o seu momento alto no dia
24 com a recepção pelo presi-
dente da Câmara, João Azeve-
do, pelas 9h30, uma visita à Ro-
tunda 2CV com elaboração de
foto de grupo, pelas 9h45, e a
reconstituição da saída do últi-
mo carro da fábrica, pelas
11h30.

O encontro realiza-se de dois
em dois anos e é organizado
pelo Clube 2 CV de Mangual-
de, com o apoio da Câmara  e
da Junta de Freguesia de Man-
gualde. 

O último 2CV saiu da fábrica de Mangualde há 20 anos
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Seia de Matos

� O mais que provável substitu-

to de José Junqueiro, que enca-

beça uma lista única ao referido

órgão partidário, assumirá as

suas novas funções no congres-

so distrital, cuja realização está

prevista para Outubro. 

O autarca de Mangualde des-

tacou que a sua candidatura é

não só resultado da sua vontade,

mas também “uma resposta aos

inúmeros incentivos e apoios

que recebeu dos dirigentes dis-

tritais”, assim como dos seus

homólogos do distrito.

Referiu-se igualmente ao

actual dirigente da Federação,

José Junqueiro, que em seu

entender “deixa um legado de

vitórias na região”, mercê do

grande trabalho realizado à

frente dos destinos do PS.

Em termos políticos, no parti-

do, enunciou três objectivos: o

prosseguimento da afirmação e

reforço da dinamização do PS no

distrito; a realização de encontros

com militantes; e a formação de

uma rede entre concelhias.

Do ponto vista externo,

defendeu o Estado Social, o

desenvolvimento da Agricultu-

ra, do Termalismo e do Turismo.

Sublinhou ainda que a moção

que apresentará no Congresso

será “um texto aplicativo e moti-

vador”, em que jovens e idosos

também se revejam.

O Diário de Viseu apurou

junto de fonte próxima do can-

didato, que Miguel Ginestal,

governador civil de Viseu, e

António Borges, presidente da

Câmara de Resende, coordena-

rão a moção que João Azevedo

levará a sufrágio.

O candidato falou ainda num

combate pela “afirmação de

esquerda moderna” e garantiu

que nos próximos oito anos não

sairá de Mangualde, quando

questionado sobre a possibilida-

de de vir a ser deputado à

Assembleia da República.

Sobre a possibilidade concor-

rer à Câmara de Viseu, não

excluiu essa hipótese, embora

tenha adiantado haver outros

autarcas e personalidades habi-

litados, sem especificar nomes. l

João Azevedo é candidato
Federação Distrital do PS
Presidente da Câmara de Mangualde anunciou ontem 
a candidatura à sucessão de José Junqueiro e não excluiu 
a hipótese de um dia vir a candidatar-se à Câmara de Viseu

JOÃO AZEVEDO deverá ser o próximo presidente 
da Federação do PS/Viseu
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João Azevedo
anuncia
candidatura
à Federação do PS

JO
S
É 

FO
N

S
EC

A

AUTARCA DE MANGUALDE DEVERÁ SUCEDER A JOSÉ JUNQUEIRO P20
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Terça-feira, 20 de Julho 2010

 Presidente da Câmara de Mangualde anunciou ontem a candidatura à sucessão de José Junqueiro e

não excluiu a hipótese de um dia vir a candidatar-se à Câmara de Viseu

 O mais que provável substituto de José Junqueiro, que encabeça uma lista única ao referido órgão

partidário, assumirá as suas novas funções no congresso distrital, cuja realização está prevista para

Outubro.

 O autarca de Mangualde destacou que a sua candidatura é não só resultado da sua vontade, mas

também "uma resposta aos inúmeros incentivos e apoios que recebeu dos dirigentes distritais", assim

como dos seus homólogos do distrito.

 Referiu-se igualmente ao actual dirigente da Federação, José Junqueiro, que em seu entender "deixa

um legado de vitórias na região", mercê do grande trabalho realizado à frente dos destinos do PS.

 Em termos políticos, no partido, enunciou três objectivos: o prosseguimento da afirmação e reforço

da dinamização do PS no distrito; a realização de encontros com militantes; e a formação de uma rede

entre concelhias.

 Do ponto vista externo, defendeu o Estado Social, o desenvolvimento da Agricultura, do Termalismo e

do Turismo. Sublinhou ainda que a moção que apresentará no Congresso será "um texto aplicativo e

motivador", em que jovens e idosos também se revejam.

 O Diário de Viseu apurou junto de fonte próxima do candidato, que Miguel Ginestal, governador civil

de Viseu, e António Borges, presidente da Câmara de Resende, coordenarão a moção que João

Azevedo levará a sufrágio.

 O candidato falou ainda num combate pela "afirmação de esquerda moderna" e garantiu que nos

próximos oito anos não sairá de Mangualde, quando questionado sobre a possibilidade de vir a ser
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deputado à Assembleia da República.

 Sobre a possibilidade concorrer à Câmara de Viseu, não excluiu essa hipótese, embora tenha

adiantado haver outros autarcas e personalidades habilitados, sem especificar nomes.
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◗ José Lorena

Pr o f i s s i o n a i s  d e 
hotelaria e restau-
ração, desemprega-

dos, artesãos e outros pro-
fissionais com interesse, 
num total de 23 pessoas, 
estão a frequentar uma ac-
ção de formação promovi-
da pela Câmara Municipal 
de Mangualde, em parceria 
com o Centro de Formação 
Profissional do Artesanato 
(Cearte), sobre “Confecção 
de Sobremesas Regionais.

A iniciativa destina-se a 
fomentar a aprendizagem 
de sobremesas regionais 
portuguesas e está a decor-
rer nas instalações da cozi-
nha do Agrupamento Ana 

de Castro Osório desde o 
passado dia 5, terminando 
na próxima quinta-feira. Os 
formandos são oriundos de 
todas as freguesias do con-
celho de Mangualde.

A acção de formação es-
tá a ser orientada por uma 
especialista local, Liliana 
Figueiredo, que ensina aos 
formandos a confecção de 
muitas das especialidades 
da doçaria regional e os au-
xilia a obter competências 
específicas nesta área.

De acordo com a autar-
quia de Mangualde “o em-
penho e a afeição têm si-
do dois dos ingredientes 
principais desta acção” que 
tem como principais com-
ponentes a identificação e 

composição das principais 
variedades de sobremesa 
em restauração e a sua ade-
quação aos vários tipos de 
refeições.

São ainda desenvolvidos 
conhecimentos em tecnolo-
gia de matérias primas, téc-
nicas de preparação e con-
fecção (respeitando as com-
posições e quantidades de 
produto final), decoração e 
conservação e boas práticas 
de higiene e segurança.

No final de cada aula, os 
formandos provam o resul-
tado de cada um dos tipos 
de sobremesas. Durante as 
lições, os formandos são in-
troduzidos ao universo da 
rica doçaria regional e con-
ventual portuguesa. 

 MANGUALDE  Autarquia e Cearte promovem iniciativa

Descobrir segredos 
dos sabores regionais
Câmara e CEARTE estão a organizar uma acção de formação 
sobre confecção de sobremesas regionais. 
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Mangualde - Sobremesas Regionais - 23 formandos concluem acção de formação de
culinária

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3223

Mangualde

 19 ' 07 ' 2010

 2010-07-19

 O curso, que arrancou no dia 5 de Julho, conta com o empenho dos 23 formandos e está a decorrer

nas instalações da cozinha do Agrupamento Ana de Castro Osório.

 Os 23 formandos que integram a Acção de Formação de Culinária no âmbito da Confecção de

Sobremesas Regionais, oriundos das mais diversas freguesias do concelho de Mangualde, terminam a

sua aprendizagem na próxima quinta-feira, dia 22 de Julho. Orientados por Liliana Figueiredo, os

participantes do curso têm vindo, desde o dia 5, a confeccionar as mais variadas sobremesas

regionais.

 Esta acção de formação foi promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com o

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato, e tinha como público-alvo artesãos activos,

profissionais da área da hotelaria e restauração, outros profissionais com interesse em adquirir

competências específicas nesta área e desempregados.

 O empenho e a afeição têm sido dois dos ingredientes principais desta formação, onde vão sendo

desenvolvidos os seguintes conteúdos: Identificação e Composição das Principais Variedades de

Sobremesa em Restauração e a sua adequação nos vários tipos de refeições; Tecnologia das Matérias-

Primas; Técnicas de Preparação e Confecção respeitando as respectivas composições e as quantidades

de produto final pré-determinadas; Acondicionamento, Decoração e Conservação; Boas práticas de

Higiene e Segurança.

 No final de cada aula, os formandos, oriundos das mais diversas freguesias do Concelho, provam o

resultado das suas confecções, sempre em clima de grande camaradagem.
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Mangualde - Autarquia inaugura rotunda Citroen 2CV no 5.º encontro de amantes do
veículo

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3225

Mangualde

 19 ' 07 ' 2010

 2010-07-19

 O 5.º Encontro 2 CV de Mangualde decorre no mês em que se assinalam 20 anos após a produção do

último Citroën 2CV. Os bicavalistas de todo o país e de Espanha encontram-se de 23 a 25 de Julho.

 O 5.º ENCONTRO 2 CV DE MANGUALDE, que este ano assinala os 20 anos do fim da produção do

Citroën 2CV, irá decorrer nos dias 23, 24 e 25 de Julho, em Mangualde. Este encontro, que contará

com a participação de perto de uma centena de Citroën 2CV oriundos de todo o país e de Espanha,

terá o seu momento alto no dia 24 de Julho com a recepção pelo Presidente da Câmara Municipal de

Mangualde, João Azevedo, pelas 9h30, uma visita à Rotunda 2CV com elaboração de foto de grupo,

pelas 9h45, e a reconstituição da saída do último carro da fábrica, pelas 11h30.

 Este encontro, que acontece de dois em dois anos, é organizado pelo Clube 2 CV de Mangualde, com

o apoio da Câmara Municipal de Mangualde e da Junta de Freguesia de Mangualde. A inscrição é

obrigatória e poderá ser efectuada através dos seguintes contactos: 965 740 767 e victor-

1971@hotmail.com.

 Do programa do 5º encontro de 2CV faz ainda parte a inauguração da Rotunda Citroen 2CV localizada

junto ao nó da A25. A Cerimónia, que está marcada para as 12h do dia 22 de Julho, contará com as

intervenções do Presidente da Câmara, João Azevedo, do Director de Produção de Veículos das

Unidades do Grupo PSA, Alain Rojon, e do Director-geral da Peugeot Citroën Automóveis de Portugal

S.A., Juan Antonio Muñoz Codina.
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Mangualde

População em pânico
devido a fogo florestal
Um incêndio florestal, reg-
istado no sábado passado
na zona de Guimarães de
Tavares (Mangualde) e que
rapidamente alastrou a
outras localidades,
semeou o pânico entre os
habitantes de Matados, na
freguesia de Chãs de
Tavares, ao colocar em
perigo residências

JOSÉ FONSECA

Um fogo de grandes dimen-
sões, que colocou em perigo,
casas, pastagens e palheiros,
deixou a população de Matados,
na freguesia de Chãs de Tavares
(Mangualde), perto do desespero,
já que foram obrigados a com-
bater as chamas até à chegada
dos bombeiros, que, na mesma
altura estavam a combater

mais três fogos no concelho.
"Se não lhe acudíamos ardia a
casa", desabafou Marisa Santos,
moradora em Matados onde o
fogo se aproximou perigosa-
mente das habitações. De acordo
com os populares, a situação ape-
nas se tornou desesperada,
porque os bombeiros demo-
raram a chegar ao local.

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo, deslo-

cou-se ao local para acalmar os
ânimos e lembrou que os
bombeiros estavam a combater
quatro incêndios ao mesmo
tempo, o que criou algumas difi-
culdades em deslocar os meios
necessários para os diversos focos.

No combate aos incêndios
estiveram mais de uma centena
de bombeiros, além de 12 mi-
litares do GIPS, apoiados por 24
veículos e cinco meios aéreos. Populares tentaram impedir o avanço das chamas até às habitações
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Incêndio florestal 
causou pânico

em Mangualde
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OS HABITANTES de Matados viveram momentos de pânico quando as chamas se aproximaram das casas

FOGO EM MATADOS AMEAÇOU HABITAÇÔES P10
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Mangualde

Curso ensina a fazer
sobremesas regionais

No âmbito da iniciativa
'Confecção de Sobremesas
Regionais', que juntou
a Câmara e o Cearte,
23 formandos
encontram-se a
aprender a confeccionar
sobremesas regionais

Iniciada a 5 de Julho, a acção de
formação culinária está a deco-
rrer na cozinha do Agrupamento
Ana de Castro Osório, onde 23
formandos, oriundos de várias
freguesias de Mangualde, apren-
dem a confeccionar as mais vari-
adas sobremesas regionais.

Orientada por Liliana Figuei-
redo, esta acção de formação é
promovida pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde, em parce-
ria com o Cearte - Centro de
Formação Profissional do Arte-
sanato, e tem como público-al-
vo artesãos activos, profission-
ais da área da hotelaria e restau-
ração, desempregados, assim
como outros profissionais com
interesse em adquirir compe-
tências específicas nesta área. 

O empenho e a afeição têm si-
do dois dos ingredientes princi-
pais desta formação, onde vão
sendo desenvolvidos variados

conteúdos, tais como identi-
ficação e composição das princi-
pais variedades de sobremesa
em restauração e a sua ade-
quação nos vários tipos de re-
feições; tecnologia das matérias-
primas; técnicas de preparação e
confecção respeitando as respec-
tivas composições e as quanti-
dades de produto final pré-deter-
minadas; acondicionamento,
decoração e conservação; e boas
práticas de higiene e segurança. 

No final de cada aula, os for-
mandos, provam o resultado
das suas confecções, sempre em
clima de grande camaradagem.

Mais de duas dezenas de pesssoas estão a aprender a fazer doces da região
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Hoje em Viseu

Federação do PS

No âmbito das eleições para a Federação Distrital do PS, o presi-
dente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, dá uma
conferência de imprensa, no Hotel Montebelo, às 18h30.
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População em pânico devido a fogo florestal

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19-07-2010

Meio: Diário de Viseu.pt

URL: http://www.diarioviseu.pt/11599.htm

Segunda-feira, 19 de Julho 2010

 Um incêndio florestal, registado no sábado passado na zona de Guimarães de Tavares (Mangualde) e

que rapidamente alastrou a outras localidades, semeou o pânico entre os habitantes de Matados, na

freguesia de Chãs de Tavares, ao colocar em perigo residências

 Um fogo de grandes dimensões, que colocou em perigo, casas, pastagens e palheiros, deixou a

população de Matados, na freguesia de Chãs de Tavares (Mangualde), perto do desespero, já que

foram obrigados a combater as chamas até à chegada dos bombeiros, que, na mesma altura estavam

a combater mais três fogos no concelho.

 "Se não lhe acudíamos ardia a casa", desabafou Marisa Santos, moradora em Matados onde o fogo se

aproximou perigosamente das habitações. De acordo com os populares, a situação apenas se tornou

desesperada, porque os bombeiros demoraram a chegar ao local.

 O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, deslocou-se ao local para acalmar os ânimos e

lembrou que os bombeiros estavam a combater quatro incêndios ao mesmo tempo, o que criou

algumas dificuldades em deslocar os meios necessários para os diversos focos.

 No combate aos incêndios estiveram mais de uma centena de bombeiros, além de 12 militares do

GIPS, apoiados por 24 veículos e cinco meios aéreos.
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Mangualde - Dia dos Avós - Município promove "Arraial Sénior"

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3209

Mangualde

 16 ' 07 ' 2010

 2010-07-16

 A Câmara Municipal de Mangualde vai assinalar o Dia dos Avós, com a iniciativa "Arraial Sénior", no

próximo dia 26 de Julho, na Mata dos Condes de Anadia. O evento terá início pelas 10h30 com a

celebração de uma Missa Solene, e prolongar-se-á por todo o dia, com troca de merendas e uma tarde

de muita animação.

 As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas através do Gabinete de Acção Social da

Autarquia até ao dia 16 de Julho. A Autarquia disponibilizará autocarros para transporte a todos

aqueles que efectuarem a inscrição dentro do prazo estabelecido.

 O Dia dos Avós celebra-se a 26 de Julho, porque é o dia de Santa Ana e de São Joaquim, pais de

Maria e avós de Jesus Cristo. No século I a.C., segundo reza a história, Ana e Joaquim viviam em

Nazaré e não tinham filhos, mas rezavam para que esse sonho se concretizasse. Um dia um anjo

apareceu a Ana e comunicou-lhe que ela estava grávida. Algum tempo depois nasceu uma menina que

foi baptizada Maria. Ana faleceu quando a filha tinha apenas três anos. Como foram pais de Maria e

avós de Jesus Cristo, Ana e Joaquim são os padroeiros dos avós.

 Este dia tem como objectivo destacar e promover o papel dos avós no seio da família. Muitas vezes,

os avós são o suporte afectivo e financeiro de pais e filhos. É que, afinal de contas, os avós são pais

duas vezes.
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Federação do PS
João Azevedo
deverá anunciar
candidatura

O presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João
Azevedo, deverá apresentar es-
ta segunda-feira a candidatura
à presidência da Federação Dis-
trital do PS.

Ontem, em email enviado à
comunicação social, o autarca
socialista informava da realiza-
ção de uma conferência de im-
prensa, segunda-feira, às
18h30, no Hotel Montebelo,
para apresentar a "decisão so-
bre a candidatura".

Com José Junqueiro de saída
do cargo, é quase consensual a
candidatura de Azevedo, tendo
em conta as declarações públi-
cas de alguns dos mais influen-
tes dirigentes do partido no dis-
trito.
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 ENCONTRO NACIONAL
 DE ESCOLAS DE CICLISMO

 Mangualde recebe, no fim-de-semana de 24 e 25 de Julho, o En-
contro Nacional de Escolas de Ciclismo, organizado pela Federação
Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara Municipal de Man-
gualde e do Clube Dá Gás Mangualde, que reunirá cerca de 400 atletas 
jovens, oriundos de clubes de ciclismo de todo o país.
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DIA DOS AVÓS EM MANGUALDE

A Câmara Municipal de Mangualde vai assinalar o Dia dos 
Avós, com a iniciativa “Arraial Sénior”, no próximo dia 26 de Julho, 
na Mata dos Condes de Anadia. O evento terá início pelas 10h30 
com a celebração de uma Missa Solene, e prolongar-se-á por todo 
o dia, com troca de merendas e uma tarde de muita animação. 
As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas através do Gabinete 
de Acção Social da Autarquia até ao dia 16 de Julho. A Autarquia dis-
ponibilizará autocarros para transporte a todos aqueles que efectuarem
a inscrição dentro do prazo estabelecido.
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Mangualde

'Ex(im)plosão de Sentidos'
na Biblioteca Municipal
Entre este sábado
e 28 de Agosto, a artista
plástica Paula Parracho
mostra 30 trabalhos na
biblioteca mangualdense

O salão de exposições da Bi-
blioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde, acol-
he a partir deste sábado e até 28
de Agosto, uma mostra de pin-
tura e desenho da artista plásti-
ca, Paula Parracho. 

Nesta exposição, comissaria-
da pela gestora cultural Anabe-
la Guimarães, a artista portuen-
se apresenta, entre os 30 trabal-
hos, o 'Nu Mulher I', 'Homem
aninhado' e 'Solidão'.

Numa linguagem artística
que mistura a tendência para o
desenho e o fascínio pela pintu-
ra, Paula Parracho vai conce-
bendo as suas criações em dife-

rentes materiais - grafite ou car-
vão - utilizados para desenhar
sobre o papel e cuja monocro-
mia dos trabalhos contrasta
com a cor que exalta das suas
telas, através da combinação de
diferentes técnicas (técnica
mista). A natureza e humano
são temas recorrentes da sua

arte.
Na cerimónia de abertura da

exposição, pelas 16h30, será de-
clamada poesia, com música de
fundo de António Zambujo,
que ao autorizar a sua utiliza-
ção se associa também ao even-
to.

'Ex(im)plosão de Sentidos' é

organizada pelo pelouro da
Cultura da Câmara Municipal
de Mangualde. Com entrada
gratuita, pode ser vista às se-
gundas-feiras, das 14h00 às
18h00, de terça a sexta, das
9h30 às 18h00, e aos sábados,
das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00.
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� A Câmara Municipal de Man-
gualde vai assinalar o Dia dos
Avós, com a iniciativa ‘Arraial
Sénior’, no próximo dia 26 de
Julho, na Mata dos Condes de
Anadia. O evento terá início pelas
10h30 com a celebração de uma
missa solene, e prolongar-se-á
por todo o dia, com troca de
merendas e uma tarde de muita

animação. As inscrições são gra-
tuitas e deverão ser efectuadas
através do Gabinete de Acção
Social da autarquia até sexta-feira.

A autarquia disponibilizará
autocarros para transporte a
todos aqueles que efectuarem a
inscrição no prazo estabelecido.

O Dia dos Avós celebra-se a
26 de Julho, porque é o dia de

Santa Ana e de São Joaquim,
pais de Maria e avós de Jesus
Cristo. No século I a.C., segundo
reza a história, Ana e Joaquim
viviam em Nazaré e não tinham
filhos, mas rezavam para que
esse sonho se concretizasse. Um
dia um anjo apareceu a Ana e
comunicou-lhe que ela estava
grávida. Algum tempo depois,

nasceu uma menina que foi
baptizada com o nome Maria.
Ana faleceu quando a filha tinha
apenas três anos. Como foram
pais de Maria e avós de Jesus
Cristo, Ana e Joaquim são os
padroeiros dos avós.

Este dia tem como objectivo
destacar e promover o papel dos
avós no seio da família. l

COM A INICIATIVA ‘ARRAIAL SÉNIOR’

Mangualde vai assinar Dia dos Avós
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Mangualde - PS Mangualde, debateu politicas locais e nacionais
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Mangualde

 13 ' 07 ' 2010

 2010-07-13

 Decorreu no passado dia 10 de Julho, no Hotel da Sra. do Castelo, o fórum de militantes do Partido

Socialista de Mangualde dedicado aos temas da política local e nacional, tendo como convidados de

honra o Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o Secretário de Estado da Administração

Local, José Junqueiro, a Secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais e o Governador Civil de Viseu,

Miguel Ginestal.

 João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, incidiu a sua intervenção na obra

realizada e nas linhas mestras da governação para o futuro. Nestes contextos deu-se particular

relevância à requalificação urbana, com destaque para a requalificação das vias e arruamentos da

cidade e nova ligação de água da estação de tratamento de águas ao alto do concelho. Particular

destaque também para a redução das despesas de funcionamento da autarquia em vários milhões de

euros e para as novas obras no concelho como Unidade de Saúde Familiar (já iniciada), o novo quartel

da GNR e a instalação futura de várias empresas na zona industrial do salgueiro e na zona da SIAF

que irão criar dezenas de empregos para os mangualdenses.

 José Junqueiro, Secretário de Estado da Administração Local, reafirmou o apoio incondicional às

ambições de desenvolvimento do executivo autárquico da Câmara Municipal de Mangualde. Explicou

também o porquê da implementação da inspecção obrigatória de gás e electricidade em todas a

habitações novas. Também José Junqueiro abordou o tema quente da actualidade, o fim da SCUT,

tendo mesmo afirmado que o fim das mesmas em Viseu se deve ao PSD, e considera esta uma

consequência da ausência de maioria absoluta por parte do Partido Socialista.
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Com a chegada das férias
chegam também aqueles
momentos em que a
televisão ou o computador
passam a ser os grandes
companheiros de muitas
horas. Para contrariar
esta tendência, algumas
autarquias do distrito
organizaram actividades
desportivas e acções de
contacto com a natureza

O Dímano Clube Estação de
Viseu é uma das instituições
que vai realizar actividades pa-
ra os jovens da cidade de Viria-
to. Começou ontem a primeira
semana do 15.º Campo de Féri-
as que vai ter lugar no Biopar-
que em Pisão, concelho de São
Pedro do Sul. Neste campo de
férias, para crianças e jovens en-
tre os sete e os 16 anos, é possí-
vel fazer campismo, dinâmica
de grupos, percursos pedestres,
desportos radicais e colectivos,
actividades nocturnas, entre
outras. A segunda e última
semana começa no dia 19 e só
se irá realizar se houver, no
mínimo, 20 inscrições. 

A Visabeira, é outra entidade
de Viseu que organiza há quase
dez anos as Férias Desportivas
para jovens entre os seis e os 16
anos. A iniciativa é promovida
pelo ginásio do grupo - o Forlife
- e conta com uma panóplia de
actividades que vão desde o
hipismo ao golfe, passando pelo
ténis, pelo futebol, pela dança e
tantas outras como campismo
ou desportos radicais.

"Detectámos no mercado a
necessidade de encontrar pro-
gramas aliciantes para esta fai-
xa etária que acaba as aulas e
precisa de algo para passar as
férias", explicou José Arimateia,
da Visabeira, referindo que as
inscrições têm aumentado de
ano para ano. Esta é a terceira
semana de actividades e o
número de participantes até on-
tem era superior a 200, preven-
do-se que passe a barreira dos
500 atingida no ano passado.

José Arimateia assegurou
que têm "procurado melhorar

o programa" e que o resultado
tem sido "bastante positivo". A
Visabeira leva, assim, os jovens
aos vários espaços do grupo,
proporcionado a muitos deles
experiências novas e estimu-
lantes até ao dia 13 de Agosto.

Férias em São 
Pedro do Sul

A Câmara Municipal de São
Pedro do Sul, pelo terceiro ano
consecutivo, preparou um
Campo de Férias de Verão para
os jovens do concelho que está
a decorrer até ao final do mês.

Na pausa lectiva de Verão, as
crianças e jovens, entre os seis e
os 15 anos, podem ocupar os
seus tempos livres com inúme-
ras actividades desportivas e
culturais.

No Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal e, principalmente, em
espaços ao ar livre, os mais no-
vos usufruem de caminhadas,
slide, rappel, futebol, natação,
ténis, voleibol de praia, idas à
piscina, ao cinema, à praia e
muito mais. A acompanhar as
crianças e os jovens estão técni-
cos da autarquia com forma-

ção em Educação Física e
Desporto e em Ciências Sociais
e Educação.

De acordo com a Câmara, o
objectivo do Campo de Férias
de Verão é "proporcionar a to-
das as crianças e jovens do con-
celho uma prática desportiva
adequada, promover e divulgar
a importância do desporto co-
mo um benefício associado à
saúde e ao desenvolvimento
social e criar hábitos saudáveis".

Oliveira de Frades
utiliza espaços municipais

Durante este mês, o municí-
pio de Oliveira de Frades realiza
as XI Férias Desportivas, desti-
nadas às crianças e jovens entre
os seis e os 17 anos, naturais ou
residentes no concelho.

Idas à praia, futebol, andebol,
basquetebol, voleibol, badmin-
ton, jogos tradicionais, didácti-
cos e aquáticos, uso das novas
tecnologias de informação e
comunicação, trabalhos manu-
ais e peças de teatro são algu-
mas das acções que estão pro-
gramadas para os participantes.

Para a concretização destas
actividades serão utilizados os
espaços municipais, como a
piscina, o parque desportivo, o
pavilhão gimnodesportivo, o
Cine-Teatro Dr. Morgado e o
Espaço Internet. 

Lamego promove 
Verão Desportivo

Verão Desportivo é o nome
do projecto que a autarquia de
Lamego organiza pelo quarto
ano consecutivo e que preten-
de oferecer às crianças, entre os
seis e os 14 anos, várias activida-
des até ao final desta semana,
em diversos locais da cidade de
Lamego.

Os participantes da 4.ª edição
do Verão Desportivo têm à sua
escolha um conjunto alargado
de desportos individuais e
colectivos: street surfing, ande-
bol, badminton, basquetebol,
futsal, voleibol, hóquei em
campo, jogos pré-desportivos,
actividades aquáticas, piscinas
descobertas, jogos tradicionais,
expressão plástica, minigolfe,
rugby, esgrima, visitas, entre
outros. A grande novidade
deste ano é a realização de per-
cursos pedestres, uma experi-
ência que promove o perma-
nente contacto com a natureza.

O projecto Verão Desportivo
é uma iniciativa da Câmara
Municipal de Lamego, cuja
organização é da responsabili-
dade da Lamego ConVida - Ges-
tão de Equipamentos Munici-
pais, EEM. O corpo técnico é
constituído por monitores que
asseguram um acompanha-
mento personalizado. 

Objectivo é incentivar o exercício físico e contrariar o ócio

Câmaras e empresas organizam
actividades para ocupar os jovens

A Visabeira promove há cerca de 10 anos as Férias Desportivas, que incluem jogos aquáticos

Em São Pedro do Sul, a Câmara organiza a 3.ª edição do Campo de Férias 

Página 92



Diário de Viseu   Tiragem: 2327

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 26,29 x 33,11 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 31016474 13-07-2010

Mortágua e Mangualde
têm programas de férias
recheados de actividades
para as crianças e jovens
dos concelhos.
Fim-de-semana radical,
actividades aquáticas,
hipismo e visitas a museus
são alguns exemplos

Mortágua preparou uma sé-
rie de actividades para ocupar
os tempos livres das crianças e
jovens do concelho, a fim de
lhes proporcionar umas férias
divertidas. Até ao dia 23 deste
mês, os participantes entre os
seis e os 16 anos poderão fazer
jogos aquáticos, desportos radi-
cais, actividades criativas e
construção de instrumentos
musicais. Neste programa
denominado 'Férias Activas', já
estão inscritos 230 jovens. 

Desde o passado dia 5 e até
27 de Agosto, decorre o progra-
ma 'Jovens Estudantes em Féri-
as', dirigido a jovens entre os 14
e os 19 anos e tem como objec-
tivo desenvolver acções de
carácter cívico, ou seja, jardina-
gem, vigilância florestal, limpe-

za urbana, entre outras. Este
programa tem a particularida-
de de, por cada dia efectivo de
trabalho, os participantes rece-
berem um subsídio individual. 

Para o fim-de-semana de 31
de Julho a 1 de Agosto está
reservado o 'XI Fim-de-semana
Radical' em que os participan-
tes têm a oportunidade de fazer
canoagem, canyoning (explo-
ração de um rio ultrapassando
obstáculos), descida em carri-
nhos de rolamentos, jogos de
team building e acampamento. 

"Estas iniciativas levadas a ca-
bo pelo município de Mortágu-
a pretendem não só "arrancar"
os jovens da frente da televisão
ou do computador, proporcio-
nando férias alternativas com
muito desporto e convívio, mas
também ajudar muitas famílias
que nesta altura de férias se
debatem com o problema de
não terem um sítio onde deixar
os seus filhos", refere a autar-
quia.

Férias Desportivas 
em Mangualde

Em Mangualde, as activida-

des são mais abrangentes, mas
têm um custo de participação.
As crianças e jovens entre os oi-
to e os 14 podem inscrever-se
nas Férias Desportivas organi-
zadas pela Câmara e, por 37,35
euros por semana (inclui almo-
ço e lanche), podem participar
em diversas actividades desde o
hipismo, às actividades aquáti-
cas, passando também por
peddy paper e visitas a museus.

A partir desta semana e até
30 de Julho, os jovens terão
uma programação específica
para cada dia, que pode ou não
repetir-se ao longo das três
semanas. Hoje, o dia é destina-
do a uma visita ao Jardim das
Lágrimas e ao Portugal dos Pe-
quenitos, ambos em Coimbra.
Amanhã e sexta-feira, os parti-
cipantes farão um passeio à
praia fluvial e à Figueira da Foz.
Para quarta-feira, estão progra-
madas actividades no Pavilhão
Municipal, visita à Quinta da
Maúnça (Guarda) e peddy
paper.

Na segunda semana, além de
algumas actividades iguais às
da semana anterior, os jovens
vão também visitar o Museu da
Guarda (segunda-feira), as Ruí-
nas de Conímbriga, em Condei-
xa-a-Velha, o Jardim Botânico
de Coimbra (ambos na terça-
feira) e o Museu do Caramulo,
em Tondela (quinta-feira).

A Câmara programou para a
última semana uma visita ao
Museu da Miniatura Automó-
vel, em Gouveia, e ao Centro
Hípico Montebelo, actividades
que se juntam à natação e à ida
à praia de Mira. A autarquia
informa que as inscrições são
limitadas a 35 participantes e
podem ser feitas nas Piscinas
Municipais. O objectivo deste
município é também proporci-

Autarquias promovem actividades diversificadas

Férias desportivas e pedagógicas 
em Mortágua e Mangualde

Os jovens inscritos nas férias desportivas de Mangualde vão poder visitar as Ruínas de Conímbriga

Em Mortágua, os participantes vão ter actividades aquáticas
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CÂMARAS
APOSTAM FORTE
NAS FÉRIAS
DESPORTIVAS
PARA OCUPAR JOVENS P10 E P11
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Mangualde

Exposição 'Guerras Peninsulares'
no Complexo Paroquial

A exposição 'Guerras Penin-
sulares', que estará patente até
30 de Setembro, no salão-
-museu do Complexo Paroqui-
al de Mangualde, é composta
por 11 peças, entre elas unifor-
mes (Cavalaria, Infantaria e Ar-

tilharia), uma espingarda, peças de faiança, uma gola de serviço e
um sabre, oriundas da colecção do Museu Militar de Lisboa. A
mostra inclui ainda uma parte documental, onde é possível ficar a
conhecer a história que colocou Mangualde na rota da 3.ª Invasão
Francesa. A mostra poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das
14h00 às 18h00, e aos sábados, das 10h00 às 12h00, e das 14h00 às
18h00. A entrada é livre.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Mangu-
alde em parceria com o Museu Militar de Lisboa, a GNR, a Câmara
Municipal de Viseu, o Arquivo Distrital de Viseu, a Biblioteca Mu-
nicipal D. Miguel da Silva, o Complexo/Paroquial de Mangualde, o
Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório, a Escola Secundária
Felismina Alcântara e o Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de
Azurara.
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Decorreu no passado dia 10 de Julho, no Hotel da Sra. do Castelo, o fórum de militantes do Partido

Socialista de Mangualde dedicado aos temas da política local e nacional, tendo como convidados de

honra o Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, o Secretário de Estado da Administração

Local, José Junqueiro, a Secretária de Estado da Igualdade, Elza Pais e o Governador Civil de Viseu,

Miguel Ginestal.

 João Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Mangualde, incidiu a sua intervenção na obra

realizada e nas linhas mestras da governação para o futuro. Nestes contextos deu-se particular

relevância à requalificação urbana, com destaque para a requalificação das vias e arruamentos da

cidade e nova ligação de água da estação de tratamento de águas ao alto do concelho. Particular

destaque também para a redução das despesas de funcionamento da autarquia em vários milhões de

euros e para as novas obras no concelho como Unidade de Saúde Familiar (já iniciada), o novo quartel

da GNR e a instalação futura de várias empresas na zona industrial do salgueiro e na zona da SIAF

que irão criar dezenas de empregos para os mangualdenses.

 José Junqueiro, Secretário de Estado da Administração Local, reafirmou o apoio incondicional às

ambições de desenvolvimento do executivo autárquico da Câmara Municipal de Mangualde. Explicou

também o porquê da implementação da inspecção obrigatória de gás e electricidade em todas a

habitações novas. Também José Junqueiro abordou o tema quente da actualidade, o fim da SCUT,

tendo mesmo afirmado que o fim das mesmas em Viseu se deve ao PSD, e considera esta uma

consequência da ausência de maioria absoluta por parte do Partido Socialista.
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Autarquias, associações,  
GNR, Autoridade Flores-
tal Naconal e o Instituto 
Português da Juventude 
(IPJ), são as principais en-
tidades que no distrito de 
Viseu estão envolvidas no 
programa de Voluntariado 
Jovem para as Florestas.

Trata-se de uma quase 
“aventura de Verão”, ini-
ciada no passado dia 1 de 
Julho, na qual estão a par-
ticipar 350 jovens, entre os 
18 e os 30 anos de idade, de 
vários pontos do distrito 
de Viseu. A coordenação 
do projecto, que está ac-

tivo desde 2004, é do IPJ, 
com a colaboração estrei-
ta da GNR - a autoridade 
nacional responsável e re-
ceptora de todo o trabalho 
de controlo e vigilância de 
fogos florestais.

Na sua maioria, os pro-
jectos aprovados pelo IPJ 
para o Voluntariado Jo-
vem para as Florestas, fo-
ram apresentados por câ-
maras municipais, juntas 
de freguesia e associações 
de norte a sul do distrito 
de Viseu.

De acordo com os coor-
denadores do programa, 

os jovens voluntários co-
meçaram por se inscrever 
nas entidades promotoras 
(35 deles foram aprovados, 
envolvendo 350 jovens), 
mas na sua maioria os pre-
tendentes já “são conheci-
dos e assim enriquecem 
as candidaturas por já te-
rem conhecimento do ter-
reno e das tarefas que têm 
que desempenhar”, disse 
ao Jornal do Centro uma 
fonte do IPJ de Viseu.

Os jovens voluntários 
estão integrados em gru-
pos (que vão de quatro a 
20) e  recebem formação 

para permanecer 11 horas 
por dia em dois turnos 
de cinco horas e meia em 
pontos estratégicos e com 
boa visibilidade ao longe. 
São-lhes fornecidos meios 
para comunicação com o 
Centro Distrital de Opera-
ções e Socorro (CDOS) de 
Viseu (telemóveis) e ensi-
nada a perícia em locali-
zar os possíveis incêndios 
com a observação da car-
tografia militar.

C â m a r as  g a r a n t e m 
meios. As câmaras muni-
cipais são quem fornece os 

meios de comunicação aos 
jovens e lhes dá condições 
de estadia com conforto 
para o cumprimento da ta-
refa de avisar sobre qual-
quer sinal que possa dar 
origem a fogos florestais.

O IPJ, como principal 
promotor da iniciativa, 
oferece aos jovens uma 
bolsa de 12,5 euros por dia 
durante os dois meses de 
duração do programa. 
A maioria dos projectos 
aprovados já se iniciou a 
1 de Julho, devendo os res-
tantes ter início no próxi-
mo dia 16.

Os projectos de vigilân-
cia jovem, em regime de 
voluntariado, são apresen-
tados pelas entidades pro-
motoras com um núme-
ro significativo de jovens 
participantes. 

O caso da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde é 
revelador da necessidade 
destas acções: foram pedi-
dos 48 jovens para formar 
equipas de vigilância, mas 
apenas aprovado um pro-
jecto com 16 jovens, que 
estão atentos a partir da 
torre da Senhora do Cas-
telo (na foto).

Os novos vigilantes da floresta

350
Os jovens entre os 18 

e os 30 anos envolvi-

dos no distrito.

600 pessoas ajudam a encontrar fogos no distrito
Para além dos 350 jo-

vens envolvidos no pro-
grama de Voluntariado 
para as Florestas, cerca 
de duas centenas e meia 
de pessoas estão também 
inseridas noutro tipo de 
iniciativas em que a pa-
lavra de ordem é avisar 

as autoridades assim que 
uma pequena coluna de 
fumo aparece no horizon-
te do distrito.

A GNR de Viseu tem 
um papel fundamental 
na coordenação e organi-
zação de equipas de vigi-
lantes das florestas.

A partir do próximo dia 
14 de Julho (numa acção 
iniciada em Junho) have-
rá 20 postos de vigia spa-
lhados por todo o distrito, 
com cerca de uma centena 
de pessoas a garantir vigi-
lância 24 horas por dia. 

“Há muito que recruta-

mos para os postos cida-
dãos ou cidadãs durante 
os meses de verão”, diz 
o porta-voz da GNR de 
Viseu, o major Paulo Fer-
nandes.

E o número de vigilantes 
vai engrossando. Mesmo 
sem contar com os qua-

dros fixos das autarquias 
(com as brigadas munici-
pais de sapadores flores-
tais), com os sapadores de 
associações de produtores 
florestais ou de empresas 
privadas, a GNR tem um 
dispositivo de quase uma 
centena de agentes dos 

chamados GIPS, os Gru-
pos de Intervenção , Pro-
tecção e Socorro, espalha-
dos por Santa Comba Dão, 
Viseu e Armamar. E isto 
sem contar com os “Cana-
rinhos” da GNR, que ac-
tuam em fogos crescentes 
a partir de helicópteros.

11
O número de horas de 

vigilância em dois turnos, 

das 8h00 às 20h00.

12,5
O valor, em euros, que 

os jovens recebem 

diariamente do IPJ.

2
O número de meses  

que dura o programa. 

De Julho a Agosto.
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600 vigiam floresta do distrito
Jovens fazem metade
do trabalho de prevenção
e ganham 12,5 euros por dia
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Mangualde

 09 ' 07 ' 2010

 2010-07-09

 Concerto de música erudita tem entrada livre. Próximo sábado, dia 10 de Julho, pelas 21h30, na

Igreja Paroquial de Mangualde.

 A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo sábado, dia 10 de Julho, um recital de Órgão

e Trombone, com António Mota e António Santos, ambos do Instituto Piaget. Este concerto de música

erudita, cuja entrada é gratuita, terá lugar pelas 21h30, na Igreja Paroquial de Mangualde.
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Ciclismo

Mangualde vai ser 'capital do ciclismo' durante dois dias 

Encontro junta cerca 
de 400 jovens ciclistas 

Durante dois dias,
Mangualde vai ser
a capital do ciclismo,
com a realização de um
encontro que junta cerca
de 400m praticantes
jovens de todo o país.
O evento conta ainda
com um colóquio sobre
ciclismo 'limpo'

SILVINO CARDOSO

Integrado no programa des-
portivo, nas mais variadas ver-
tentes, a cidade de Mangualde
recebe, no fim-de-semana de de
24 e 25 deste mês, o Encontro
Nacional de Escolas de Ciclis-
mo, evento organizado pela Fe-
deração Portuguesa de Ciclis-
mo, e que conta com o apoio da
Câmara Municipal de Mangu-
alde e do clube 'Dá Gás', daque-
la cidade. 

A iniciativa reunirá cerca de
400 atletas jovens, de clubes de
ciclismo de todo o país, que as-
sim estarão na cidade onde nas-
ceu o famoso 'Faísca' - que fez
furor nas estradas de terra bati-
da, nas primeiras edições da
Volta a Portugal.

Recorde-se que o protocolo
de colaboração para a realiza-
ção deste encontro foi assinado,
a 8 de Junho último, entre a Fe-
deração Portuguesa de Ciclis-

mo (FPC), através do seu presi-
dente Artur Lopes, e a Câmara
Municipal de Mangualde, na
pessoa do presidente João Aze-
vedo.

O acordo surgiu no âmbito
do Programa de Desporto Mu-
nicipal, que privilegia a organi-
zação de eventos de projecção
nacional e mediática.

Durante os dois dias dedica-
dos às duas rodas, os participan-
tes vão prestar provas de estra-
da e BTT, num circuito que irá
desde a rotunda do centro da
cidade até à rotunda do Centro
de Saúde. 

A cerimónia de entrega de
medalhas e troféus aos ciclistas
inscritos decorrerá no domin-
go, no Estádio Municipal, pelas
13h30.

As inscrições para as provas
podem ser feitas até ao próxi-
mo dia 14, na Federação Portu-
guesa de Ciclismo (FPC), atra-
vés do fax 213 802 149 ou do e-
mail geral@uvp-fpc.pt.

Colóquio sobre
diclismo 'limpo'

O encontro ficará ainda mar-
cado pela realização de um cur-
so/colóquio dirigido a todos os
treinadores e dirigentes do
ciclismo de iniciação, denomi-
nado 'Defesa do ciclismo limpo
e fair-play'.  A sessão, agendada

para sábado, às 19h00, no audi-
tório da Câmara Municipal,
contará com intervenções de
Rita Nunes, da Confederação
Desporto de Portugal, que fala-
rá sobre 'A Luta contra a dopa-
gem no ciclismo - em defesa do
ciclista limpo' e 'A ética como
alicerce de uma carreira despor-
tiva'. O colóquio termina com
um debate aberto ao público. 

Todos os interessados em
participar devem inscrever-se
até 19 de Julho, através do tele-
fone 213 802 140, fax 213 802
149, ou do email escolas@uvp-
fpc.pt, tendo para o efeito de
indicar o número de licença,
nome, função e clube.

Esta formação é organizada
pela Federação Portuguesa de
Ciclismo e conta com o apoio
da Câmara Municipal de Man-
gualde, do Instituto do Des-
porto de Portugal, da Autori-
dade Antidopagem de Por-
tugal e da Confederação do
Desporto de Portugal e insere-
se na promoção e incentivo à
modalidade.

Com a realização deste
evento a cidade de Mangualde
vai ter o trânsito condicionado
nos dois dias, obrigando
mesmo ao fecho das ruas onde
decorrem os percursos, quer
para provas de estrada, quer
para as de BTT.

A cidade de Mangualde vai receber 400 jovens que podem ser futuros concorrentes à Volta a Portugal

PROGRAMA

SÁBADO (24/7) 
PROVA DE ESTRADA

15h00: Benjamins-Destreza (Avenida

da Liberdade)

15h00: Iniciados-Destreza (Avenida da

Liberdade)

16h00: Juvenis-Contra-relógio (3.000

mts.1 volta)- Av. Conde D. Henrique,

Av. Montes Herminios)

17h00: Infantis-Velocidade (50 metros

(Av. Conde D. Henrique) e Destreza

(Av. da Liberdade)

PROVA BTT

15h00: Benjamins-Destreza (Avenida

Conde D. Henrique)

16h00: Iniciados-Destreza (Avenida

Conde D. Henrique)

16h30: Infantis-Contra-relógio (1.000

mt), Avenida Conde D. Henrique)

17h30: Juvenis-Contra-relógio (1 000

mt, Avenida Conde D. Henrique)

19h00: Colóquio: 'Defesa do Ciclismo

Limpo e Fair Play' 

Auditório da Câmara Municipal de

Mangualde

DOMINGO (25/7)
PROVA DE ESTRADA

9h30: Benjamins-Destreza (Avenida da

Liberdade)

10h00: Iniciados-Linha (circuito) 2

voltas de 700 mts. (Avenida da

Liberdade)

11h00: Infantis-Linha (circuito) 3 voltas

de 1.600 mts. (Avenida Conde D.

Henrique) 

12h00: Juvenis-Linha (circuito) 6

voltas de 3.300 mts. (Avenida Conde

D. Henrique, Avenida Montes

Herminios)

PROVA BTT

9h30: Benjamins-Destreza (Avenida

Conde D. Henrique)

10h15:m Iniciados-Linha (circuito) 2

voltas de 500 mts. (Avenida Conde D.

Henrique)

10h45: Infantis-Linha (circuito) 3 voltas

de 1.000 mts. (Avenida Conde D.

Henrique)

11h30: Juvenis-Linha (circuito) 4

Voltas de 1.500 mts. (Avenida Conde
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� O secretário de Estado Adjun-
to e da Administração Interna
esteve na semana passada em
Mangualde, para assinar o pro-
tocolo com vista à construção
das novas instalações da GNR
no município. 

Na ocasião, Conde Rodrigues

manifestou o desejo que o finan-
ciamento da obra esteja vertido
no próximo orçamento de Esta-
do, enquanto o presidente da
Câmara Municipal, João Azeve-
do, disse que a cerimónia foi “a
concretização de um sonho
antigo”. l

SECRETÁRIO DE ESTADO ASSINOU PROTOCOLO

Mangualde vai ter
nova ‘casa’ para a GNR

João Azevedo, Conde Rodrigues e Miguel Ginestal

Joaquim Patrício, Adriano Resende e Eduardo Seixas

João Azevedo mostrou local da nova casa da GNR
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O CRAC (Centro Regional de Alcoologia 
de Coimbra) revelou que a Região Centro 
apresenta uma alta taxa de prevalência de 
problemas ligados ao álcool, calculando-se 
em mais de 230.000 os doentes alcoólicos, 
dos quais 44.300 no Distrito de Viseu, núme-
ro apenas superado por Aveiro com 60.700 
doentes. Coimbra tem 39.800 doentes, Leiria 
39.700, Castelo Branco 23.700 e a Guarda 
20.800.   
 Por outro lado, e de acordo com os dados 
disponibilizados pelo CRAC e que podem ser 
consultados no pré-diagnóstico social, que 
temos em mãos, elaborado por um técnico 
da autarquia, cerca de 25% do total da popu-
lação residente no concelho de Mangualde 
é constituída por bebedores excessivos ou 
alcoólicos. Levantamento feito em 2006 já 
dava conta do facto.

O número de alcoólicos inscritos no 
CRAC e residentes no concelho era, na altura, 
de 139 indivíduos, representando 4.6% do 
total do número de inscritos no distrito de 
Viseu. Os responsáveis consideravam, em 
2006, que o problema do alcoolismo assumia 
uma importância considerável, uma vez que 
existiam 2.960 bebedores excessivos e 2.370 

alcoólicos. ‘O alcoolismo é um flagelo que 
acarreta graves implicações sociais, econó-
micas, culturais e familiares’.
 No pré-diagnóstico social é feita referên-
cia ao facto de o Centro de Saúde de Man-
gualde possuir uma equipa de Alcoologia 
composta por um médico, um enfermeiro, 
assistente social e nutricionista. Porém, as 
consultas, que se realizavam às quintas-feiras,
estão suspensas por tempo indeterminado.
 O CLAS de Mangualde, cujo núcleo exe-
cutivo é constituído pela Câmara Municipal 
de Mangualde, o Centro Distrital de Seguran-
ça Social de Viseu, o Agrupamento de Escolas 
Gomes Eanes de Azurara de Mangualde, a 
Associação Empresarial de Mangualde, o 
Centro de Saúde de Mangualde, a Junta de 
Freguesia de Mangualde e a Santa Casa da 
Misericórdia de Mangualde, tem vindo a 
promover diversas iniciativas com o objec-
tivo de combater o flagelo do alcoolismo.
 ‘Com a conclusão deste estudo ser-nos-á 
possível depois redefinir e redireccionar a 
estratégia de gestão para que possamos ter 
um Mangualde melhor e um Mangualde 
para todos’, disse o presidente da Câmara 
Municipal.

 NO DISTRITO SÃO 44.300
Cerca de 25% da população
residente em Mangualde
consome álcool em excesso
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2 A 18 JULHO – VISEU
ARQUITECTOS EM EXPOSIÇÃO
 

 Pelo segundo ano consecutivo, o Núcleo de Arquitectos da Região 
de Viseu (NARV), presidido pelo Arquitecto Keil do Amaral, vai 
estar presente no Forum Viseu, centro comercial gerido pela Multi 
Mall Management, numa exposição que pretende dar a conhecer os 
projectos e obras recentes desenvolvidas por Arquitectos do Distrito. 
Patente no piso 2 do Forum Viseu, de 2 a 18 de Julho, a exposição 
procura evidenciar o papel da criatividade e qualidade dos projectos 
como valores fundamentais para ultrapassar as actuais contingências 
económicas que têm afectado o país, nomeadamente o sector da 
construção civil.

11 JULHO – VISEU
ASSINATURA DE AUTO DE CONSIGNAÇÃO

 Para reinício das obras da Igreja Madre Rita (Jugueiros), vai 
realizar-se no dia 11 de Julho, no final da Eucaristia celebrada no 
local – actuais instalações – pelas 17h00, cerimónia de Assinatura do 
Auto de Consignação do Reinício das Obras.

16 A 22 JULHO – CAMPO (VISEU)
X SEMANA CULTURAL

 Subordinada ao tema “Protecção de crianças e jovens”, vai realizar-
se, de 16 a 22 de Julho, a X Semana Cultural da Paróquia do Campo de 
Madalena – Viseu. Num programa variado, a paróquia mostra a sua 
vitalidade no plano cultural. A maior parte das actividades decorrem 
no salão paroquial. 

24 E 25 JULHO – MANGUALDE
ENCONTRO NACIONAL
DE ESCOLAS DE CICLISMO 

 Reunirá cerca de 400 atletas jovens, oriundos de clubes de ciclismo 
de todo o país, numa concentração que fomenta a prática das vertentes 
da Estrada e do BTT. Em Mangualde há muitos adeptos de ciclismo 
e esta tornou-se uma aposta necessária para o concelho. Daí que um 
dos objectivos a desenvolver com esta prova em Mangualde é criar 
uma escola oficial no concelho que possa também começar a partici-
par nestas iniciativas nacionais. João Azevedo lançou um repto para 
a criação oficial de um clube, referindo que a Câmara Municipal vai 
sempre premiar este tipo de iniciativas. Para além da prova desportiva 
realizar-se-ão também algumas acções de formação relacionadas com 
a problemática do doping.

26 A 30 JULHO – FÁTIMA
36.º ENCONTRO NACIONAL
DE PASTORAL LITÚRGICA

 O Secretariado Nacional de Liturgia vai realizar, no Santuário 
de Fátima, o 36.º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica nos dias 
26 a 30 de Julho dedicado à temática da “Iniciação Cristã. Liturgia 
e Catequese”. Além das quatro conferências destinadas a todos, vai 
haver uma renovada Escola de Ministérios, este ano estendida aos 
catequistas.

10 JULHO – MANGUALDE
CONCERTO DE MÚSICA ERUDITA

 Patrocinado pela Câmara Municipal de Mangualde, vai realizar-se 
no dia 10 de Julho, pelas 21h30, no Igreja Paroquial de Mangualde, um 
concerto de música erudita - recital de órgão e trombone. A entrada 
é livre.

18 E 23 SETEMBRO – ITÁLIA
APURADOS PARA FINAL
ALUNOS DA MARIANA SEIXAS

 Alunos da Escola Profissional Mariana Seixas estarão na final, a 
realizar entre 18 e 23 de Setembro em Veneza e Roma (Itália). Tudo 
por causa do spot de vídeo ‘(Un)tunned’. O estabelecimento de ensino 
encontra-se bem colocado nesta competição. Alguns dos trabalhos 
apresentados marcaram presença em quatro finais - e por duas vezes 
ficaram em primeiro lugar. O ‘Food 4U’ é organizado anualmente pelo 
Governo italiano. A participação é aberta a alunos de escolas de 16 
países europeus, que levaram a concurso 16 mil escolas. Através do 
Ministério das Políticas Agrícola, Alimentar e Florestal, o Governo 
italiano promove o concurso anualmente com a finalidade de sensi-
bilizar a comunidade escolar através de spots de vídeo. No caso, as 
pessoas são incentivadas à prática de uma alimentação saudável.

Vai acontecer…

Página 106



A107
Jornal da Beira   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Preto e Branco

  Área: 28,13 x 28,78 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 31005625 08-07-2010

CRISMANDOS 
DE CARREGAL DO SAL

 No início da noite de Terça-
feira, 29 de Junho, o Bispo esteve em 
Oliveira de Conde, do Arciprestado 
de Carregal do Sal, para se encon-
trar com os Crismandos que vão 
celebrar, no próximo Domingo, o 
Sacramento da Confirmação. Ali 
esteve com o Pároco – Pe. Álvaro 
Dias Arede, os restantes Sacerdotes 
do Arciprestado e com as Irmãs 
Carmelitas Missionárias Teresianas, 
que têm ajudado na preparação dos 
Crismandos. O Bispo dirigiu breves 
palavras a todos e aproveitou para 
dar algumas instruções sobre a ce-
lebração da Festa que todos estão a 
preparar com muito entusiasmo.

RELIGIOSAS 
DE CANAS DE SENHORIM

 Na sequência do propósito de 
visitar todas as Comunidades de 
Religiosos(as) e de Consagrados(as) 
da Diocese, o Bispo esteve, na pas-
sada Quarta-feira, dia 30 de Junho, 
em Canas de Senhorim. Ali estão, 
desde há várias décadas, uma Co-
munidade de Irmãs, da Sociedade 
das Filhas do Coração de Maria. 
Chegado ali no final da manhã e 
com a companhia do Pároco – Pe. 
Nuno Santos – o Bispo presidiu à 
celebração da Eucaristia e almoçou 
na Comunidade, inteirando-se 
dos novos projectos e da nova 
realidade das Irmãs. A inserção na 
Comunidade Paroquial, com uma 
actividade Apostólica muito intensa 
e muito positiva, é a principal marca 
e característica desta Comunidade, 
desde o seu início.

CRISMANDOS 
DE OLIVEIRA DE FRADES

 No início da noite de Quarta-
feira, 30 de Junho, o Bispo deslo-
cou-se a Oliveira de Frades, onde 
se encontravam os candidatos ao 
Sacramento da Confirmação, a 
celebrar no próximo Domingo. 
Ali se encontrou com o Pároco e 
Vigário Episcopal da Zona Pastoral 
de Lafões – Pe. Manuel Gonçalves 
Fernandes e com outros Sacerdotes 
deste Arciprestado.  Durante este 
encontro, o Bispo dirigiu algumas 
palavras a todos, falando sobre 

alguns aspectos da celebração e da 
importância deste Sacramento.

ANTIGOS ALUNOS 
DOS SEMINÁRIOS

 Convidado para o efeito, o Bispo 
esteve com os Antigos Alunos dos 
Seminários da nossa Diocese que, 
como é hábito, organizam nesta 
quadra dos Santos Populares, um 
encontro de convívio. Ali estiveram, 
alguns com os seus familiares, par-
tilhando a saborosa sardinha, com 
outras iguarias próprias desta oca-
sião. Também como é hábito, este 
convívio teve lugar nas instalações 
do Seminário, onde têm a sua Sede 
Social, no início da noite de 1 de 
Julho.

PADRES NOVOS

 Durante a manhã de Sexta-feira, 
dia 2 de Julho, o Bispo reuniu-se 
com os 4 Sacerdotes recém-orde-
nados. Partilhou-se a alegria que, 
desde a Ordenação e nestes dias 
seguintes, estão a viver e a alegria 
que trouxeram à Diocese, agora 
enriquecida com novos Presbíteros. 
Conversou-se sobre os projectos 
pastorais que a Diocese está a pre-
parar para estes próximos anos – Sí-
nodo Diocesano – e o papel de cada 
um no imediato da sua integração 
pastoral.

TRABALHADORES 
DA URGEIRIÇA

 A Comissão de Trabalhadores 
das Minas de Urânio da Urgeiriça 
estiveram com o Bispo da Diocese, 
informando-o dos resultados que 
obtiveram do Governo, frutos 
da sua longa luta. Agradeceram, 
também, a unidade e apoio do 
Bispo às suas causas e pediram 
ajuda para o que ainda não foi 
conseguido: obtenção do direito à 
indemnização para as famílias dos 
que faleceram, vítimas dos riscos 
do trabalho realizado nestas minas. 
O Bispo mostrou-se sensibilizado e 
prometeu a sua solidariedade para 
estes casos.

CRISMAS 
EM OLIVEIRA DE FRADES

 No fim da tarde de Sábado, 

dia 3 de Julho, o Bispo presidiu à 
celebração da Eucaristia, na Igreja 
Paroquial de Oliveira de Frades. 
Na Eucaristia concelebraram to-
dos os Párocos deste Arciprestado, 
onde é Arcipreste o Pe. Eurico 
José. Também concelebraram: Pe. 
António Ângelo Loureiro, natural 
de Pinheiro de Lafões e o Pe. Jorge 
Miguel, Sacerdote recém-ordenado 
e natural de Arcozelo das Maias. 
No momento próprio, o Bispo e 
o Vigário Episcopal – Pe. Manuel 
Gonçalves Fernandes – adminis-
traram o Sacramento do Crisma a 
cerca de 110 jovens, vindos de quase 
todas as Comunidades Cristãs. 
 No final da celebração e com 
a Igreja repleta, foram entregues 
os diplomas a várias dezenas de 
Cristãos que frequentaram o Curso 
de Formação de Adultos (EDEC), 
que decorreu durante 2 anos, neste 
Arciprestado.

CORRESPONSABILIDADE 
NO SÁTÃO

 Na tarde de Sábado, dia 3 de 
Julho, o Bispo esteve no Sátão, 
presidindo à Tomada de Posse dos 
Grupos de Corresponsabilidade do 
Arciprestado. 
 A primeira parte do encontro – 
apresentação dos princípios e da le-
gislação que orientam os membros 
destes Grupos nas Comunidades 
Cristãs – teve lugar no salão dos 
Bombeiros Voluntários da Vila. 
 A 2ª parte – celebração do 
Compromisso – teve lugar na Igreja 
Paroquial. Estavam presentes os Pá-
rocos do Arciprestado e várias de-
zenas de Leigos que se mostraram 

disponíveis e colaboradores nestas 
áreas da Pastoral organizada.

CAPELAS DO CALVÁRIO 
DE LAGEOSA

 No início da noite de Sábado, 3 
de Julho, o Bispo foi a Lageosa do 
Dão para celebrar a Eucaristia da 
Festa do Senhor do Calvário, cele-
brada na Igreja do mesmo nome e 
benzer estes lugares de culto, agora 
restauradas. Concelebraram: o Pá-
roco – Pe. Arnaldo da Cunha Perei-
ra – e o Vigário Episcopal da Zona 
Pastoral de Viseu – Pe. Manuel 
Antunes dos Santos Barranha. 
 Tendo em conta a história de 
algumas décadas, esta celebração e 
esta bênção solene foram motivos 
de grande festa para toda a Comu-
nidade Paroquial. O Bispo agradece 
a toda a Paróquia, ao actual Pároco 
e aos anteriores e a todas as pessoas 
que se interessaram por esta situa-
ção e a foram conduzindo para este 
final feliz.

CRISMAS 
EM

OLIVEIRA DO CONDE

 Na Igreja Paroquial da freguesia 
de Oliveira do Conde teve lugar, na 
tarde do passado Domingo, dia 4 
de Julho, a celebração do Crisma 
de 86 jovens, vindos de quase todas 
as Paróquias do Arciprestado de 
Carregal do Sal. 
 Estiveram presentes todos os 
Sacerdotes deste Arciprestado: o 
Arcipreste – Pe. José António Mar-
ques de Almeida, o Pároco – Pe. 
Álvaro Dias Arede, Pe. Ramiro Dias 

Ribeiro, Pe. José Carlos Maia e Pe. 
Valmor Marcolín. Também estive-
ram as Religiosas da Comunidade 
de Currelos, os Catequistas, Pais, 
Padrinhos e muitos Cristãos. Foi 
uma bela celebração, numa Igreja 
repleta de pessoas e com uma parti-
cipação muito interessada por parte 
de todas. 

ALMOÇO 
EM

ABRUNHOSA-A-VELHA

 Por convite do Presidente da 
Câmara de Mangualde, Dr. João 
Azevedo, o Bispo foi almoçar a 
Abrunhosa-a-Velha, numa acti-
vidade em que estava presente a 
Senhora Ministra do Trabalho e da 
Solidariedade Social – Dra. Maria 
Helena André. 
 Neste encontro, decorrido na 
Segunda-feira, dia 5 de Julho, esta-
vam, também, os Responsáveis do 
Centro Regional da Segurança So-
cial de Viseu, para além do Pároco 
– Pe. António Gonçalves da Cunha 
– e outras individualidades. 
 A finalidade era a visita às 
instalações dos Centros Sociais 
Paroquiais de Abrunhosa-a-velha 
e de Santiago de Cassurrães, onde 
decorrem obras de requalificação 
para aumento de possibilidades e 
de condições para novas valências 
a integrar naquelas Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social.

RETIRO DO CLERO

 Na tarde de Segunda-feira, dia 
5 de Julho, o Bispo esteve presente 
no início do Retiro do Clero, a 
decorrer no Centro Sócio-Pastoral 
Diocesano. 
 Orienta este encontro o Pe. 
Abílio Pina Ribeiro, Sacerdote Cla-
retiano, membro do Instituto dos 
Missionários do Coração de Maria, 
fundado por Santo António Maria 
Claret, presente na nossa Diocese 
por uma Comunidade de 3 Sacer-
dotes, na Paróquia de Tondela.

IGREJA PAROQUIAL DO SÁTÃO
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 Com o objectivo de incentivar à prática desportiva com segurança, o Município de Mangualde está a

oferecer coletes identificadores aos caminhantes e todos aqueles que diariamente praticam desporto

nas ruas de Mangualde. Ontem, dia 7 de Julho, pelas 18h30, o Presidente, João Azevedo, entregou os

primeiros coletes a várias pessoas que se deslocaram ao Salão Nobre da Câmara Municipal.

 O Presidente da Câmara afirmou que esta é uma iniciativa simbólica que se destaca pela importância

da temática: fazer exercício físico em segurança. Os mangualdenses reconhecem a prática desportiva

como um factor determinante para a melhoria da qualidade de vida e por isso muitos de nós praticam

exercício caminhando pelas ruas da cidade. Reforçou ainda que a autarquia pretende que estes

hábitos desportivos sejam cada vez mais uma realidade, mas também que sejam praticados em

segurança, daí esta iniciativa que visa promover hábitos de prática desportiva em segurança,

distribuindo gratuitamente coletes reflectores aos munícipes praticantes.

 Todos os mangualdenses que se enquadrem neste perfil deverão a partir de hoje dirigir-se ao Posto

de Turismo (Edifício da Câmara Municipal), dentro do horário habitual de funcionamento, para levantar

o respectivo colete identificador.
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Mangualde

Recital de órgão e trombone 
na Igreja Paroquial

A Câmara Municipal de Mangualde promove no próximo sába-
do um recital de Órgão e Trombone, com António Mota e Antó-
nio Santos, ambos do Instituto Piaget. Este concerto de música eru-
dita, cuja entrada é gratuita, terá lugar pelas 21h30, na Igreja Paro-
quial de Mangualde.
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Concelho de Viseu só tem cinco bombeiros para fogos florestais

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-07-2010

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://dn.sapo.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=1612302&seccao=Centro

No concelho de Viseu, com 507,1 km2 de área, grande parte florestal, e cem mil habitantes, há

apenas cinco bombeiros para acorrer a fogos florestais. Para as outras urgências, incluindo fogos

urbanos e emergências médicas, há apenas quatro homens. A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP)

reconhece a existência de problemas "pontuais", mas assegura que no País os 35 mil bombeiros

existentes são suficientes.

 Em Julho, o comandante dos bombeiros municipais determinou a criação de um novo turno,

mantendo o mesmo número de efectivos. Cada turno "passou a dispor de apenas seis bombeiros, para

garantirem telefonista, duas ambulâncias e fogos", disse ao DN um graduado. "Faltam bombeiros. A

segunda ambulância não sai do quartel e nos fogos vamos com três homens", adiantou. No concelho

existe outra corporação de bombeiros, voluntária, que dispõe de uma equipa de combate a fogos

florestais.

 Mas nem esse facto mitigou o problema. No fim-de-semana, para abrir um apartamento, "onde se

supunha estar um homem morto, os dois carros de socorro vieram de Mangualde". Uma inundação, na

cidade, "só conseguiu ser resolvida meia hora depois do alerta". E, para um incêndio em Pascoal,

"saíram apenas dois elementos".

 Em causa estão as horas extraordinárias, que a autarquia deixou de pagar, mas o vereador da

Protecção Civil assegura que "a decisão de aumentar os turnos foi feita sob proposta do comandante".

Hermínio Magalhães negou a falta de segurança, mas prometeu "para breve" o reforço do número de

homens.

 Porém, em ordem de serviço, o comandante imputou ao vereador a redução do número de homens.

Esta redução dos operacionais, em pleno Verão num dos concelhos de maior área florestal do País e

com mais de cem mil habitantes, deixou incrédulos os sindicatos. O presidente da Associação de

Bombeiros Profissionais classificou a situação de "elevado risco" e lembrou que "o rácio é de apenas

um bombeiro para mil habitantes, o que coloca em risco os munícipes e os próprios bombeiros, que

em sinistros não conseguem, por falta de homens, garantir a sua própria segurança".
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 A situação "não tem sustentabilidade operacional. Se sair uma viatura, a segunda já não sai, e não

podemos contar com os voluntários que as próprias estruturas denunciam como tendo, também eles,

falta de homens", concluiu Fernando Curto. Já o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local

emitiu um comunicado em que acusou a autarquia de "colocar em causa as operações de socorro em

plena época de incêndios".
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Incentivo ao desporto em segurança
Câmara de Mangualde
entrega hoje coletes reflectores

Hoje, pelas 18h30, em frente
à Câmara Municipal, o presi-
dente, João Azevedo, entregará
os primeiros coletes reflectores.
Esta iniciativa do executivo
camarário mangualdense, tem
como objectivo incentivar à
prática desportiva com segu-
rança 

o Município de Mangualde
vai oferecer coletes identifica-
dores aos caminhantes e todos

aqueles que diariamente prati-
cam desporto nas ruas da cida-
de. 

Todos os mangualdenses
que se enquadrem neste perfil
deverão dirigir-se à Câmara,
não só hoje, mas nas próximas
semanas, para levantar o res-
pectivo colete.

Usar o colete é uma grande
ajuda para os que desejam pra-
ticar desporto em segurança.
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Mangualde - Autarquia incentiva à prática desportiva com entrega de coletes
identificadores

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2010
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Mangualde

 06 ' 07 ' 2010

 2010-07-06

 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA COM SEGURANÇA

 Câmara Municipal oferece coletes identificadores aos caminhantes e todos aqueles que diariamente

praticam desporto nas ruas de Mangualde. No dia 7 de Julho, quarta-feira, pelas 18h30, em frente à

Câmara Municipal, o Presidente, João Azevedo, entregará os primeiros coletes.

 Com o objectivo de incentivar à prática desportiva com segurança, o Município de Mangualde vai

oferecer coletes identificadores aos caminhantes e todos aqueles que diariamente praticam desporto

nas ruas de Mangualde. No dia 7 de Julho, quarta-feira, pelas 18h30, em frente à Câmara Municipal, o

Presidente, João Azevedo, entregará os primeiros coletes.

 Todos os mangualdenses que se enquadrem neste perfil deverão dirigir-se à Câmara neste dia e nas

semanas seguintes para levantar o respectivo colete identificador.
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Mangualde - PSD congratula-se com a apresentação do Projecto de Lei para a
«promoção e valorização dos Bordados de Tibaldinho»

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-07-2010

Meio: Dão TV Online

URL: http://www.daotv.pt/site/main/index/see?id=3125

Mangualde

 06 ' 07 ' 2010

 2010-07-06

 Deputados do PSD eleitos pelo círculo de Viseu defendem a promoção e valorização dos Bordados de

Tibaldinho

 A Comissão Política do PSD de Mangualde congratula-se com a apresentação, por parte dos

deputados do PSD eleitos por Viseu, doProjecto de Lei para a Promoção e Valorização dos Bordados de

Tibaldinho.

 Os deputados do PSD de Viseu consideram que os Bordados de Tibaldinho constituem parte

importante do património cultural do país e da identidade local que "urge preservar, promover e

valorizar" e por isso mesmo apresentaram um Projecto de Lei onde é proposta a criação do "Centro

para a Promoção e Valorização dos Bordados de Tibaldinho" que terá, entre outras atribuições: a

definição dos bordados "através das suas características materiais, artísticas e estéticas"; o

estabelecimento de uma Classificação própria; a organização do "processo de certificação"; a

promoção, certificação, fiscalização da qualidade, genuinidade e demais preceitos de produção; o

incentivo, o apoio e a assistência técnica à actividade.

 O diploma apresentado estabelece ainda a integração do Centro para a Promoção e Valorização dos

Bordados de Tibaldinho na "Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das micro-empresas

artesanais" e a constituição de um comissão instaladora, presidida por um representante do Ministério

da Segurança Social e do Trabalho, e integrada ainda por um representante da Câmara Municipal de

Mangualde, um representante da Junta de Freguesia de Alcafache e dois representantes das

associações de produtores dos Bordados de Tibaldinho.
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 O PSD de Mangualde considera que a iniciativa agora apresentada pelos Deputados de Viseu eleitos

nas listas do PSD é o reconhecimento do valioso património cultural que os Bordados representam

para o concelho de Mangualde, assim como para a Região e para o país.

 A Comissão Política do PSD de Mangualde insta agora os deputados de Viseu eleitos por outros

partidos a associarem-se a esta iniciativa que visa promover e valorizar os Bordados de Tibaldinho.
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Mangualde

Mil idosos viajaram até Viana do Castelo
Cerca de mil idosos de todas

as freguesias de Mangualde,
integrados em Instituições Par-
ticulares de Solidariedade
Social do concelho, viajaram,
nos últimos dias de Junho, até
Viana do Castelo, no âmbito da
iniciativa 'Andanças Seniores',
promovida pela Câmara Muni-
cipal de Mangualde.

Nestas viagens, os idosos fo-
ram acompanhados pelos téc-
nicos de Acção Social da autar-
quia, que contaram com a cola-
boração dos presidentes de Jun-
ta na divulgação do evento. 

Em comunicado, a Câmara
diz que pretendeu "dinamizar o
convívio entre todos os cidadã-
os seniores do concelho".
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Ministra Helena André assinou protocolos de financiamento

15 milhões investidos em unidades
para deficientes e idosos do distrito
"Estamos a dar respostas,
mas também a criar
postos de trabalho", sali-
entou a ministra durante a
assinatura
de financiamento de
15 projectos no distrito,
cujo valor ascende 
a 15 milhões de euros

CLÁUDIA ALMEIDA (*)

A ministra do Trabalho e da
Solidariedade Social, Maria He-
lena André, presidiu ontem, no
Governo Civil de Viseu, à ceri-
mónia de assinatura do finan-
ciamento de 15 projectos apro-
vados no âmbito do Programa
Operacional de Potencial Hu-
mano (POPH).

O montante global de finan-
ciamento destes projectos, em
12 municípios do distrito de Vi-
seu, ascende a cerca de 15 mil-
hões de euros, de acordo com a
ministra, e visa o investimento
em infra-estruturas de unida-
des que dão apoio a deficientes
e idosos. 

Santa Comba Dão, Moimen-
ta da Beira e Castro Daire são
alguns dos municípios com
instituições abrangidas pelo
POPH, assim como Cinfães,
Castro Daire, Resende e Mortá-
gua. No total, os projectos irão
permitir o aumento da capaci-
dade para mais 534 novos
lugares. 

Com a assinatura destes pro-
tocolos pretende-se "mais pro-
tecção social para os nossos
cidadãos", explicou o governa-
dor civil Miguel Ginestal. 

Já a ministra disse ter "a clara
consciência que os equipamen-

tos sociais são fundamentais
para apoiar as famílias", expli-
cando que o principal objectivo
é evitar o isolamento e a soli-
dão, apoiando a socialização. 

Maria Helena André frisou
também que se está a dar res-
postas que "a necessidades que
ainda não têm respostas, mas
estamos também a criar postos
de trabalho", estando previstos
222 novos postos de trabalho
no distrito. 

"Consideramos que são fun-
damentais para melhorar a
qualidade de vida dos cidadãos,
as possibilidades das famílias e,
sobretudo, para responder às
necessidades das pessoas mais
fragilizadas da sociedade e que
merecem uma atenção especi-
al. Daí que não haja, da parte do

Governo, qualquer desinvesti-
mento nesta matéria, antes pe-
lo contrário", enfatizou.

De acordo com a ministra, a
nível nacional, há mais de 200
respostas aprovadas na área da
deficiência que, no final, coloca-
rão à disposição 4.000 novos
lugares.

Para os idosos, serão criados
5.600 novos lugares, com um
financiamento público superi-
or a 80 milhões de euros.

Reforçou ainda a importân-
cia da parceria das diferentes
instituições. Isto porque, o Esta-
do sozinho não conseguia, as
autarquias sozinhas não conse-
guiam, as instituições sozinhas
não conseguiam".

O POPH está inscrito no
Quadro de Referência Estratégi-

co Nacional e visa estimular o
potencial de crescimento da
economia portuguesa, propon-
do-se ao alargamento da rede
de equipamentos sociais. 

O programa foi criado com o
objectivo de melhorar o acesso
e a qualidade dos serviços pres-
tados aos cidadãos e à comuni-
dade, dispondo-se ainda a com-
bater a pobreza e a exclusão
social e a aumentar a capacida-
de instalada em equipamentos
sociais.

O POPH resulta de uma par-
ceria entre o Governo, as autar-
quias e as instituições do sector
social.

(*) - Aluna da Escola
Superior de Educação em

estágio no Diário de Viseu

Ministra assinou ontem protocolos no Governo Civil de Viseu
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Esteve ainda em Penalva do Castelo

Ministra elogia trabalho
das IPSS de Mangualde
A ministra do Trabalho 
e da Solidariedade Social,
Maria Helena André, 
elogiou o trabalho 
desenvolvido nas diversas
instituições particulares
de solidariedade social
(IPSS) que visitou durante
o dia de ontem nos 
concelhos de Mangualde 
e Penalva do Castelo. 
A governante garantiu que
o apoio no sector social 
é para manter apesar da
crise que o país atravessa
e que está a obrigar 
a Administração Central
a reduzir custos

JOSÉ FONSECA

A ministra do Trabalho e da
Solidariedade Social visitou
ontem as obras de requalifica-
ção e reforço de segurança do
Centro Social e Paroquial de
Abrunhosa-a-Velha, no concel-
ho de Mangualde. Maria He-
lena André ficou a saber como
é que a direcção daquela insti-
tuição investiu os 120 mil eu-
ros, resultantes de uma candi-
datura à Medida de Apoio à Se-
gurança de Equipamentos So-
ciais (MASES).

A governante elogiou o tra-
balho levado a cabo naquele
Centro, que presta apoio a 11
crianças e 35 seniores, sublin-
hando a importância de dar as
melhores condições possíveis
aos mais jovens, e também aos
idosos, cujos famílias têm cada
vez menos tempo para lhes
prestarem o devido auxílio, por
causa dos horários de trabalho
que têm.

Destacou ainda a importân-
cia das 11 IPSS, que actual-
mente se encontram activas no
concelho de Mangualde, no
âmbito da criação de trabalho.
No caso do Centro Social e Pa-
roquial de Abrunhosa-a-Velha,
por exemplo, está-se perante o
maior empregador daquela fre-
guesia.

Maria Helena André lem-
brou que as 11 instituições dão
trabalho a mais de 310 pessoas,
sendo, por essa razão, impor-
tantes de duas formas. Não só
no apoio social que prestam,
mas também na criação de em-
prego.

Durante o seu discurso, a mi-

nistra garantiu que o Governo
irá continuar a investir na Rede
de Equipamentos Sociais, de
modo a permitir o aumento da
qualidade de vida da comuni-
dade servida pelas IPSS, e tam-
bém na promoção das qualifi-
cações dos portugueses.

Ajudar dentro
das possibilidades

Quanto aos apoios pedidos
pelo director do Centro Social e
Paroquial de Abrunhosa-a-Ve-
lha, o padre António Cunha, no
sentido de aumentar as insta-
lações, a governante recordou
que são muitas as instituições
que necessitam de ajuda finan-
ceira, no entanto, afirmou que
será dado apoio possível.

Na opinião do presidente da

Câmara de Mangualde, João
Azevedo, a presença da minis-
tra no concelho é um sinal da
vontade da tutela de estar perto
da comunidade para conhecer
melhor aquilo que já existe e
onde é necessário dar uma aju-
da.

Prometeu ainda que autar-
quia irá apostar na requalifica-
ção da rede rodoviária com vis-
ta a aproximar localidades co-
mo Abrunhosa-a-Velha da sede
do concelho.

Outras obras visitadas
A ministra inaugurou ainda

uma creche do Centro Paro-
quial de Santiago de Cassur-
rães, cuja construção, orçada
em 150 mil euros, resultou de
uma candidatura ao Programa

de Alargamento da Rede de
Equipamentos Sociais (PARES).  

Além disso, deslocou-se tam-
bém ao concelho vizinho de
Penalva do Castelo, para visitar
as obras de requalificação e re-
forço de segurança da Santa Ca-
sa da Misericórdia local.

Em São Martinho de Pindo,
no mesmo município, Maria
Helena André ficou a par das
intervenções no equipamento
social multi-resposta do Centro
de Promoção Social. 

O investimento, na ordem
dos 530 mil euros, está inserido
na MASES e dará emprego a 10
pessoas. Uma vez concluído,
terá capacidade para 20 lugares
na creche, 12 no centro de dia,
25 no lar de idosos e oito no ser-
viço de apoio domiciliário.

A ministra visitou ao início da tarde de ontem o Centro Paroquial de Abrunhosa-a-Velha

Maria Helena André destacou o papel das IPSS como principais empregadoras nas freguesias mais rurais Página 121
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MINISTRA DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE SOCIAL ASSINOU PROTOCOLOS E VISITOU INSTITUIÇÕES P2 E P3

MARIA HELENA ANDRÉ visitou obras de remodelação do Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha

Governo dá 15 milhões
para IPSS do distrito
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PSD de Mangualde congratula-se com a apresentação do Projecto de Lei para a
«promoção e valorização dos Bordados de Tibaldinho»

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-07-2010

Meio: Mangualde Online.pt

URL: http://www.mangualdeonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=191
:psd-de-mangualde-congratula-se-com-a-apresentacao-do-projecto-de-lei-para-a-
lpromocao-e-valorizacao-dos-bordados-de-tibaldinhor&catid=1:noticias-
recentes&Itemid=50

A Comissão Política do PSD de Mangualde congratula-se com a apresentação, por parte dos deputados

do PSD eleitos por Viseu, do para a Promoção e Valorização dos Bordados de Tibaldinho.

 Os deputados do PSD de Viseu consideram que os Bordados de Tibaldinho constituem parte

importante do património cultural do país e da identidade local que "urge preservar, promover e

valorizar" e por isso mesmo apresentaram um Projecto de Lei onde é proposta a criação do "Centro

para a Promoção e Valorização dos Bordados de Tibaldinho" que terá, entre outras atribuições: a

definição dos bordados "através das suas características materiais, artísticas e estéticas"; o

estabelecimento de uma Classificação própria; a organização do "processo de certificação"; a

promoção, certificação, fiscalização da qualidade, genuinidade e demais preceitos de produção; o

incentivo, o apoio e a assistência técnica à actividade.

 O diploma apresentado estabelece ainda a integração do Centro para a Promoção e Valorização dos

Bordados de Tibaldinho na "Comissão Nacional para a Promoção dos Ofícios e das micro-empresas

artesanais" e a constituição de um comissão instaladora, presidida por um representante do Ministério

da Segurança Social e do Trabalho, e integrada ainda por um representante da Câmara Municipal de

Mangualde, um representante da Junta de Freguesia de Alcafache e dois representantes das

associações de produtores dos Bordados de Tibaldinho.

 O PSD de Mangualde considera que a iniciativa agora apresentada pelos Deputados de Viseu eleitos

nas listas do PSD é o reconhecimento do valioso património cultural que os Bordados representam

para o concelho de Mangualde, assim como para a Região e para o país.

 A Comissão Política do PSD de Mangualde insta agora os deputados de Viseu eleitos por outros

partidos a associarem-se a esta iniciativa que visa promover e valorizar os Bordados de Tibaldinho.

 c
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Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, no Concelho de Mangualde

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05-07-2010
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A ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Maria Helena André, elogiou o trabalho desenvolvido

nas diversas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) que visitou durante o dia de ontem

no concelho de Mangualde

 A governante garantiu que o apoio no sector social é para manter apesar da crise que o país

atravessa e que está a obrigar a Administração Central a reduzir custos

 A Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social visitou ontem as obras de requalificação e reforço de

segurança do Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, no concelho de Mangualde. Maria

Helena André ficou a saber como é que a direcção daquela instituição investiu os 120 mil euros,

resultantes de uma candidatura à Medida de Apoio à Segurança de Equipamentos Sociais (MASES). A

governante elogiou o trabalho levado a cabo naquele Centro, que presta apoio a 11 crianças e 35

seniores, sublinhando a importância de dar as melhores condições possíveis aos mais jovens, e

também aos idosos, cujos famílias têm cada vez menos tempo para lhes prestarem o devido auxílio,

por causa dos horários de trabalho que têm.

 Destacou ainda a importância das 11 IPSS, que actualmente se encontram activas no concelho de

Mangualde, no âmbito da criação de trabalho. No caso do Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-

Velha, por exemplo, está-se perante o maior empregador daquela freguesia. Maria Helena André

lembrou que as 11 instituições dão trabalho a mais de 310 pessoas, sendo, por essa razão,

importantes de duas formas. Não só no apoio social que prestam, mas também na criação de

emprego.

 Durante o seu discurso, a ministra garantiu que o Governa irá continuar a investir na Rede de

Equipamentos Sociais, de modo a permitir o aumento da qualidade de vida da comunidade servida

pelas IPSS, e também na promoção das qualificações dos portugueses. Quanto aos apoios pedidos

pelo director do Centro Social e Paroquial de Abrunhosa-a-Velha, o padre António Cunha, no sentido

de aumentar as instalações, a governante recordou que são muitas as instituições que necessitam de

ajuda financeira, no entanto, afirmou que será dado apoio possível.
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 Na opinião do presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, a presença da ministra no

concelho é um sinal da vontade da tutela de estar perto da comunidade para conhecer melhor aquilo

que já existe e onde é necessário dar uma ajuda. Prometeu ainda que autarquia irá apostar na

requalificação da rede rodoviária com vista a aproximar localidades como Abrunhosa-a-Velha da sede

do concelho. A ministra inaugurou ainda uma creche do Centro Paroquial de Santiago de Cassurrães,

cuja construção, orçada em 150 mil euros, resultou de uma candidatura ao Programa de Alargamento

da Rede de Equipamentos Sociais (PARES).

 Actualizado em Segunda, 05 Julho 2010 19:08
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Um relvado sintético e a cons-
trução de novos balneários se-
rão uma realidade no Campo
Conde de Anadia, já em 2011,
de acordo com as negociações
existentes entre a Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e a Dire-
cção do Grupo Desportivo de
Mangualde.

Na última assembleia-geral,
os associados do clube presidi-
do por Ricardo Lopes deram
'luz verde' à Direcção para
avançar com a cedência do
direito de superfície daquela
estrutura à autarquia, apesar do
clube continuar a ser o proprie-
tário do imóvel.

Recorde-se que o Mangualde
abdicou da presença na 3.ª Di-
visão, onde terminou na 6.ª posi-
ção, e aceitou uma redução subs-
tancial das verbas do Contrato
Programa de Desenvolvimento
Desportivo, definindo como prio-
ridade a remodelação total do
recinto desportivo, proporcio-
nando futuramente condições de
excelência para a prática desporti-
va aos cerca de 180 jovens dos esca-
lões de formação.

O lado 'amargo' desta opção é
que o Mangualde vai, na próxi-
ma temporada, competir no
escalão mais baixo da Asso-
ciação de Futebol de Viseu.

Ainda assim, continuará a ser
treinado pelo técnico que tem
comandado o emblema ao
sucesso, Jorge Valente. Vencedor
de uma Taça Sócios de Mérito e
de um título de campeão distri-
tal, o técnico optou por se man-
ter em Mangualde e ajudar a for-
mação local a começar do 'zero',
apesar de não lhe faltar 'merca-
do' em divisões superiores.

A dívida à Segurança Social é
a grande preocupação do Des-
portivo de Mangualde mas o
projecto financeiro, aprovado
em assembleia, promete dar
esperança ao clube.

Ricardo Lopes referiu que as
excelentes relações entre os par-
ceiros (Caixa de Crédito Agrícola
e município) permitiram con-
cretizar um sonho que breve-
mente será uma realidade. O
plano de reestruturação finan-
ceiro apresentado aos associados
permite ao clube liquidar o seu
passivo até Dezembro de 2013,
com as receitas próprias, e ao
mesmo tempo dotar o 'Conde de
Anadia' de infra-estruturas que
serão um orgulho para todos os
mangualdenses.

Direcção do Mangualde recebeu apoio dos associados

Sócios aprovam mudanças
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GNR DE MANGUALDE 
COM NOVO QUARTEL

Mangualde vai ter um 
novo quartel da GNR. 

A Direcção-Geral de 
Infra-estruturas e Equi-
pamentos, a Câmara de 
Mangualde e a GNR assi-
naram um protocolo  para 
a construção do novo equi-
pamento.

Página 128



A129

O destacamento de Mangualde da GNR terá novas instalações, orçadas em cerca de
dois milhões de euros e que darão resposta a uma aspiração antiga
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Meio: RCS Online

URL: http://www.rcs.fm/mostrar_noticia.php?id_n=26&id_catg=Sociedade

O destacamento de Mangualde da GNR terá novas instalações, orçadas em cerca de dois milhões de

euros e que darão resposta a uma aspiração antiga 

Publicação: 2010-07-02 - 05:20:47

Mangualde

O destacamento de Mangualde da GNR terá novas instalações, orçadas em cerca de dois milhões de

euros e que darão resposta a uma aspiração antiga, no âmbito de um protocolo celebrado.

O destacamento de Mangualde da GNR terá novas instalações, orçadas em cerca de dois milhões de

euros e que darão resposta a uma aspiração antiga, no âmbito de um protocolo celebrado.

O secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Conde Rodrigues, sublinhou a

importância do protocolo celebrado entre a autarquia, a Direcção-Geral de Infra-estruturas e

Equipamentos e a GNR, numa altura em que se vivem tempos de contenção.

As novas instalações de Mangualde terão um âmbito supramunicipal, servindo toda a área do

destacamento, que engloba os concelhos de Mangualde, Nelas, Penalva e Sátão, onde estão

atualmente ao serviço 112 elementos da GNR.

Apesar de faltarem efetivos na GNR de Mangualde, o presidente da autarquia, João Azevedo (PS),

explicou que não os ia pedir, por saber que o Governo  tem a preocupação de resolver os problemas

da criminalidade no país .
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Mangualde

Posto da GNR no próximo
Orçamento de Estado
O secretário de Estado
Adjunto e da
Administração Interna
mostrou-se convicto de
que o próximo Orçamento
de Estado contemplará
a construção do posto
da GNR

CATARINA TOMÁS FERREIRA

De visita a Mangualde, onde
assinou o protocolo com vista à
construção das novas instala-
ções da GNR, Conde Rodrigues
avançou que a obra deverá
estar no terreno no próximo
ano, mostrando-se esperançado
que o OE de 2011 já contemple
a empreitada.

O governante adiantou que
o investimento ronda os dois
milhões de euros e tem um
âmbito supra-municipal, pois o
raio de intervenção da corpora-
ção excede os limites do conce-
lho. "É uma ambição antiga e
temos vindo a trabalhar para a
concretizar", salientou, refor-
çando que se trata de "um
investimento importante, que
vai permitir servir não só Man-
gualde, mas toda a área do Des-
tacamento".

O Destacamento, adiantou o
governante, conta com 112

militares, e abrande ainda os
concelhos de Nelas, Penalva do
Castelo e Sátão.

Conde Rodrigues salientou,
por outro lado, que as novas
instalações permitirão "melho-
rar as condições de trabalho e o
serviço que é prestado às popu-
lações".

A terminar, o governante
adiantou que será aberto um
concurso para a incorporação

de mil novos efectivos na GNR.
Já o presidente da Câmara de

Mangualde, João Azevedo, des-
tacou que as novas instalações
vão permitir que os militares
trabalhem com mais motiva-
ção e melhores condições.

O autarca socialista disse que
o terreno onde será construído
o Destacamento é pertença da
autarquia e localiza-se próximo
das escolas e de vários serviços.
"Foi a melhor solução e acertá-

mos em cheio", vincou.
Azevedo esclareceu ainda que
o investimento nesta obra é
totalmente da responsabilida-
de da Administração Central,
tendo a Câmara cedido apenas
o terreno.

A terminar, o autarca deu
conta que as actuais instalações
constituem um "património
riquíssimo", podendo vir a
constituir um 'cartão de visita'
do município.

Protocolo foi assinado ontem no salão nobre da Câmara de Mangualde
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MANGUALDE P7

Secretário de Estado
quer posto da GNR

no Orçamento de Estado

CONDE RODRIGUES e João Azevedo assinaram ontem protocolo com vista à construção do novo Destacamento da GNR
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Posto da GNR no próximo Orçamento de Estado
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Sexta-feira, 2 de Julho 2010

 De visita a Mangualde, onde assinou o protocolo com vista à construção das novas instalações da

GNR, Conde Rodrigues avançou que a obra deverá estar no terreno no próximo ano, mostrando-se

esperançado que o OE de 2011 já contemple a empreitada.

 O governante adiantou que o investimento ronda os dois milhões de euros e tem um âmbito supra-

municipal, pois o raio de intervenção da corporação excede os limites do concelho. "É uma ambição

antiga e temos vindo a trabalhar para a concretizar", salientou, reforçando que se trata de "um

investimento importante, que vai permitir servir não só Mangualde, mas toda a área do

Destacamento".

 O Destacamento, adiantou o governante, conta com 112 militares, e abrande ainda os concelhos de

Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.

 Conde Rodrigues salientou, por outro lado, que as novas instalações permitirão "melhorar as

condições de trabalho e o serviço que é prestado às populações".

 A terminar, o governante adiantou que será aberto um concurso para a incorporação de mil novos

efectivos na GNR.

 Já o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, destacou que as novas instalações vão

permitir que os militares trabalhem com mais motivação e melhores condições.

 O autarca socialista disse que o terreno onde será construído o Destacamento é pertença da

autarquia e localiza-se próximo das escolas e de vários serviços. "Foi a melhor solução e acertámos

em cheio", vincou. Azevedo esclareceu ainda que o investimento nesta obra é totalmente da

responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara cedido apenas o terreno.

 A terminar, o autarca deu conta que as actuais instalações constituem um "património riquíssimo",
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 1 JULHO – MANGUALDE
 NOVO DESTACAMENTO DA GNR 

 Esta quinta-feira, pelas 18h30, no Salão Nobre, com presença do 
Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, José Conde 
Rodrigues, e o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, realiza-se a assinatura do Protocolo entre a DGIE – Direcção-
Geral de Infra-estruturas e Equipamentos, o Município de Mangualde
e a GNR para a construção dum novo destacamento da GNR.
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Posto da GNR no próximo Orçamento de Estado. O investimento ronda os 2 milhões
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O Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna(SEAAI) mostrou-se convicto de que o

próximo Orçamento de Estado contemplará a construção do posto da GNR

 De visita a Mangualde, onde assinou o protocolo com vista à construção das novas instalações da

GNR, Conde Rodrigues(SEAAI) avançou que a obra deverá estar no terreno no próximo ano,

mostrando-se esperançado que o OE de 2011 já contemple a empreitada.

 O governante adiantou que o investimento ronda os dois milhões de euros e tem um âmbito supra-

municipal, pois o raio de intervenção da corporação excede os limites do concelho. "É uma ambição

antiga e temos vindo a trabalhar para a concretizar", salientou, reforçando que se trata de "um

investimento importante, que vai permitir servir não só Mangualde, mas toda a área do

Destacamento".

 O Destacamento, adiantou o governante, conta com 112 militares, e abrande ainda os concelhos de

Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.

 Conde Rodrigues salientou, por outro lado, que as novas instalações permitirão "melhorar as

condições de trabalho e o serviço que é prestado às populações". A terminar, o governante adiantou

que será aberto um concurso para a incorporação de mil novos efectivos na GNR.

 Já o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, destacou que as novas instalações vão

permitir que os militares trabalhem com mais motivação e melhores condições. O autarca socialista

disse que o terreno onde será construído o Destacamento é pertença da autarquia e localiza-se

próximo das escolas e de vários serviços. "Foi a melhor solução e acertámos em cheio", vincou.

 João Azevedo esclareceu ainda que o investimento nesta obra é totalmente da responsabilidade da

Administração Central, tendo a Câmara cedido apenas o terreno.

 A terminar, deu conta que as actuais instalações constituem um "património riquíssimo", podendo vir
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 Actualizado em Quinta, 01 Julho 2010 21:41
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DIA DOS AVÓS - DE NORTE A SUL

Assinala-se a 26 de Julho o Dia dos Avós. A comemoração tem
lugar no dia de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós
de Jesus Cristo, padroeiros dos avós. O Jornal do Centro de
Saúde deixa-lhe algumas dicas de actividades saudáveis para
passar um dia em pleno com os seus netos e provar, a quem
ainda possa ter dúvidas, que "velhos são mesmo os trapos".

LISBOA
O Zoo de Lisboa não deixa passar a data em branco e prome-
te surpresas para avós e netos. A avó mais famosa do espaço,
a macaca Joca, marcará presença com os seus netos. As no-
vas crias de chimpanzés, bongos, coalas e tigres da Sumatra
são algumas das novidades.
Mais iinformações: wwww.zoo.pt

O Museu da Marioneta antecipa o Dia dos Avós para domin-
go, dia 25, e convida avós e netos a participar numa animada
oficina sobre marionetas tradicionais portuguesas! Numa bre-
ve visita ao museu, recorda-se o passado do D. Roberto, para
inspirar a criação de uma marioneta.
Horário: Manhã – das 10h30 às 12h30
Público: 1 adulto + 1 criança com mais de 6 anos
Duração: 2 horas
É necessária marcação prévia
Mais iinformações: wwww.museuudamarioneta.egeac.pt
SANTA  MARIA  DA  FEIRA
O Museu de Santa Maria de Lamas convida todos os avós a vi-
sitar gratuitamente este espaço museológico do concelho de
Santa Maria da Feira. No final da visita, cada avó receberá um
pequeno presente.
Horário: segunda a sexta-feira – 10h00 às 12h00 ou 14h30
às 16h30.
Mais iinformações: hhttp://www.museudelammas.pt
MELGAÇO
No Monte Prado Hotel & Spa, em Melgaço, este é o mês do re-
laxamento puro. A unidade hoteleira oferece "uma proposta
tentadora para avós e netos", prometendo "mil e uma aventu-
ras em pleno cenário natura". Caminhadas e piqueniques, ba-
nhos de sol, rafting, kart cross ou mimos no River Spa são al-
gumas sugestões.
Mais iinformações: hhttp://www.hotelmonteprado.pt/
MANGUALDE  
A Câmara Municipal vai assinalar o Dia dos Avós com a ini-
ciativa "Arraial Sénior", no dia 26 de Julho, na Mata dos Con-
des de Anadia. O evento terá início pelas 10h30, com a ce-
lebração de uma Missa Solene, e prolongar-se-á por todo
o dia, com troca de merendas e uma tarde de muita anima-
ção. As inscrições são gratuitas e deverão ser efectuadas
através do Gabinete de Acção Social da Autarquia até ao
dia 16 de Julho.
VIANA  DO  ALENTTEJO
No âmbito do Projecto "Oficina dos Avós", está patente ao
público, de 29 de Junho a 31 de Julho, nas Piscinas Munici-
pais de Viana do Alentejo, uma exposição intitulada “Nós e
os Avós”.
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Protocolo de construção de novas instalações da GNR de Mangualde assinado hoje

"Sonho antigo" passa para o papel
O secretário de Estado
Adjunto e da
Administração Interna
assina esta tarde,
em Mangualde,
o protocolo com vista
à construção das novas
instalações da GNR.
O presidente da Câmara
diz ser a concretização
de um "sonho antigo"

SEIA DE MATOS

O salão nobre da Câmara
Municipal de Mangualde é pal-
co, hoje ao final da tarde, da
assinatura da homologação do
protocolo com vista à constru-
ção das novas instalações da
GNR, em cerimónia presidida
pelo em cerimónia presidida
por José Conde Rodrigues,
secretário de Estado Adjunto e
da Administração Interna, José
Conde Rodrigues.

Trata-se, de acordo com o
presidente da autarquia, João
Azevedo, da concretização de
um "sonho antigo", pois coloca-
rá ao serviço do município,
mas também dos concelhos
vizinhos, de uma nova unidade
de grande relevância.

"Pelas inúmeras valências
que a GNR tem, o actual edifí-
cio apresenta, há muito tempo,

limitações infra-estruturais, cu-
ja correcção se torna funda-
mental solucionar", sublinhou
o presidente da autarquia, refor-
çando que a infra-estrutura
beneficiará também outros
concelhos.

Além disso, "o novo destaca-
mento da GNR significará uma
melhoria de condições de tra-
balho dos agentes de seguran-
ça", ao mesmo tempo que "dará
maior dignidade a Mangualde".

Sobre um eventual pedido

ao secretário de Estado - apro-
veitando a cerimónia de hoje -
de mais efectivos para a GNR,
João Azevedo disse apenas que
essas situações "estão organiza-
das e planeadas ao nível da Ad-
ministração Central e do diálo-

go que esta mantém com os
municípios".

Apontou ainda que dos mais
de 1.900 militares que entra-
ram recentemente para a GNR,
"alguns efectivos" foram desta-
cados para Mangualde.

"As forças da ordem servem
para dar tranquilidade às pesso-
as e a GNR de Mangualde tem
realizado esse trabalho ", asse-
gura o autarca socialista, isto
apesar das múltiplas dificulda-
des que o destacamento apre-
senta.

"Felizmente, não tem havido
muitos problemas de crimina-
lidade no concelho e nos muni-
cípios à volta", observou, refe-
rindo que os actos "se resumem
a pequenos furtos", alguns dos
quais prontamente resolvidos.

Câmara atenta
ao equilíbrio social

Seja como for, João Azevedo
assinala que "para além da cri-
minalidade, a Câmara de Man-
gualde está igualmente atenta
aos movimentos sociais", pois a
questão "resolve-se também
com pedagogia e com mais
emprego, educação e políticas
sociais", de modo "a atingir-se o
equilíbrio social".

O autarca quis realçar "a pre-
sença de um membro do Go-
verno na cerimónia", o que em
seu entender "representa um
esforço enormíssimo do Estado
para estar junto dos cidadãos,
no cumprimento de compro-
missos que tem a curto e médio
prazos".

Edifício onde se encontra o destacamento da GNR apresenta, de acordo com o presidente da Câmara, "limitações infra-estruturais"
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MANGUALDE P3

Governo
assina hoje
protocolo
do novo
posto da GNR

Presidente da Câmara fala na

concretização de um “sonho antigo”.

Secretário de Estado da Administração

Interna preside à cerimónia

Página 140



A141

"Sonho antigo" passa para o papel
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Quinta-feira, 1 de Julho 2010

 O salão nobre da Câmara Municipal de Mangualde é palco, hoje ao final da tarde, da assinatura da

homologação do protocolo com vista à construção das novas instalações da GNR, em cerimónia

presidida pelo em cerimónia presidida por José Conde Rodrigues, secretário de Estado Adjunto e da

Administração Interna, José Conde Rodrigues.

 Trata-se, de acordo com o presidente da autarquia, João Azevedo, da concretização de um "sonho

antigo", pois colocará ao serviço do município, mas também dos concelhos vizinhos, de uma nova

unidade de grande relevância.

 "Pelas inúmeras valências que a GNR tem, o actual edifício apresenta, há muito tempo, limitações

infra-estruturais, cuja correcção se torna fundamental solucionar", sublinhou o presidente da

autarquia, reforçando que a infra-estrutura beneficiará também outros concelhos.

 Além disso, "o novo destacamento da GNR significará uma melhoria de condições de trabalho dos

agentes de segurança", ao mesmo tempo que "dará maior dignidade a Mangualde".

 Sobre um eventual pedido ao secretário de Estado - aproveitando a cerimónia de hoje - de mais

efectivos para a GNR, João Azevedo disse apenas que essas situações "estão organizadas e planeadas

ao nível da Administração Central e do diálogo que esta mantém com os municípios".

 Apontou ainda que dos mais de 1.900 militares que entraram recentemente para a GNR, "alguns

efectivos" foram destacados para Mangualde.

 "As forças da ordem servem para dar tranquilidade às pessoas e a GNR de Mangualde tem realizado

esse trabalho ", assegura o autarca socialista, isto apesar das múltiplas dificuldades que o

destacamento apresenta.

 "Felizmente, não tem havido muitos problemas de criminalidade no concelho e nos municípios à

Página 141



volta", observou, referindo que os actos "se resumem a pequenos furtos", alguns dos quais

prontamente resolvidos.

 Câmara atenta

 ao equilíbrio social

 Seja como for, João Azevedo assinala que "para além da criminalidade, a Câmara de Mangualde está

igualmente atenta aos movimentos sociais", pois a questão "resolve-se também com pedagogia e com

mais emprego, educação e políticas sociais", de modo "a atingir-se o equilíbrio social".

 O autarca quis realçar "a presença de um membro do Governo na cerimónia", o que em seu entender

"representa um esforço enormíssimo do Estado para estar junto dos cidadãos, no cumprimento de

compromissos que tem a curto e médio prazos".
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