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Notícia de TV

Mangualde recebe a Primeira Praia Artificial da Europa. (IN) Rui Braga, Eventual Events. João Azevedo, Pres. da Câmara de Mangualde.

Data: 31-03-2011
Fonte: RTP 1 » Jornal da Tarde
Hora: 14:10:43

Data da notícia 31-03-2011
Fonte RTP 1

Programa Jornal da Tarde
Síntese Mangualde recebe a Primeira Praia Artificial da Europa. (IN) Rui Braga, Eventual Events. João

Azevedo, Pres. da Câmara de Mangualde.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:06

Hora de início da notícia 14:10:43
Hora de fim da notícia 14:12:49

Tipo de programa Informação
Duração do programa 01:14:00

Hora de início do programa 13:00:00
Hora de fim do programa 14:14:00

Apresentador Hélder Silva
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3573374

Comentário
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Campeonato regional de karaté: duas centenas e meia de atletas 
em Mangualde 

Este Domingo, dia 3 de Abril, o Pavilhão Municipal de Mangualde acolhe o 
Campeonato Regional de Karaté da região Centro–Norte da Federação Nacional 
de Karaté (FNK-P). A iniciativa, que conta com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde, é organizada pela FNK-P e pelo Centro Bujutsu de Mangualde. 

No evento, que contará com a presença de mais de duas centenas e meia de 
atletas, poderá assistir-se a provas de Kata (Técnica) e Kumite (Combate). O 
início está marcado para as 13h50 com uma demonstração da Dança IAM e pelas 
14h00 iniciam-se as provas que terminam às 19h00. 

Destinado às camadas infantil e juvenil, até aos 13 anos, o campeonato consistirá 
num fantástico espectáculo desportivo. 

Programação: 

13h50 – Demonstração Dança IAM 

14h00 – Início das Provas 

19h00 – Termo da Actividade 
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NATAÇÃO: 11º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha

Posted on 3/31/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Cerca de 300 nadadores animaram a prova 

Clube de Natação de Resende e Triathlon Lamego Club entraram pela primeira 
vez neste torneio.  

A edição de 26 de Março realizou-se nas Piscinas de Moimenta da Beira. A 
iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, em colaboração com 
a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, insere-se no âmbito das Actividades 
Desportivas da Câmara Municipal. 

Com o objectivo de iniciar os jovens nadadores na competição, realizou-se no 
passado sábado, dia 26 de Março, o 11.º Torneio Professor Afonso Saldanha. A 
iniciativa decorreu nas Piscinas de Moimenta da Beira e contou com a presença 
de cerca de 300 nadadores. A organização do evento resultou da parceria entre a 
Câmara Municipal de Mangualde e a Câmara Municipal de Moimenta da Beira. 

O evento, que contou pela primeira vez com a presença do Clube de Natação de 
Resende e do Triathlon Lamego Club, juntou 20 escolas de natação. Os jovens 
nadadores, que representaram a Escola Municipal de Natação de Mangualde, 
prestaram uma excelente prova nadando as distâncias e os estilos previsto com 
um bom nível técnico. A arbitragem ficou a cargo de nadadores da Escola de 
Natação de Mangualde e da Escola de Natação de Moimenta da Beira. 

6.º CIRCUITO MUNICIPAL DE ESCOLAS DE NATAÇÃO 
Dia 9 de Abril 

É de salientar que, inserido no âmbito das Actividades Desportivas da Câmara 
Municipal de Mangualde, realiza-se no próximo dia 9 de Abril, em Vouzela, a 6ª 
Concentração, da época 2010/2011, do Circuito Municipal de Escolas de Natação. 
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O evento, organizado pela Câmara Municipal de Mangualde em colaboração com 
a Câmara Municipal de Vouzela, decorre entre as 15h00 e as 19h00. 
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Um Domingo Todo-o-Terreno em Mangualde 

Os belos “Trilhos de Mangualde” estarão em destaque no próximo domingo, dia 3 
de Abril. As inscrições estão abertas a viaturas 4x4 e motos, até ao próprio dia do 
evento. 

O passeio, que conta já com duas edições, dá a possibilidade a todos os amantes 
desta modalidade de descobrir paisagens inigualáveis. O início do passeio está 
marcado para as 9h30, no Largo da Câmara Municipal. A iniciativa é uma 
organização do Clube Rodas no Trilho e conta com o apoio da Câmara Municipal 
de Mangualde. 

Com o objectivo de promover um dia diferente, o Clube Rodas no Trilho propõe 
um programa repleto de animação. Piqueta regional, subida impossível e pista de 
obstáculos são algumas das actividades previstas. 

PROGRAMA

8h30 – Abertura do secretariado no Largo da Câmara Municipal de Mangualde 

9h30 – Início do Passeio 

10h00 – Pequeno-almoço na Quinta da Marianeta 

12h00 – Piqueta Regional 

13h30 – Subida Impossível 

14h30 – Almoço 

16h00 – Pista de Obstáculos no Largo da Feira Semanal 
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Cozido Beirão à moda de Mangualde concorre às “7 Maravilhas da 
Gastronomia”

Com o objectivo de promover o que de melhor há na gastronomia mangualdense, 
a Câmara Municipal de Mangualde, através do Pelouro do Turismo e em parceria 
com a Comissão Especializada de Turismo de Mangualde, decidiu concorrer às “7 
Maravilhas da Gastronomia”. O Cozido Beirão à moda de Mangualde foi a iguaria 
escolhida pela confecção secular e pelo excelente sabor.   
O Cozido Beirão à Moda de Mangualde é um prato típico medieval feito de carne 
de porco autóctone bísaro. Na sua origem, este prato era cozinhado em panela de 
ferro numa fogueira a lenha. Actualmente, o fogão substitui a lenha e as panelas 
de ferro foram substituídas pelas panelas actuais, mas a dedicação na sua 
confecção e o sabor da tradição mantêm-se. Entrecosto, chouriça, morcela e 
farinheira da beira, cozida ou frita, orelha, entremeada, batata, grelos ou couve, 
cenoura e cabeça de nabo (opção), acompanhado de arroz que deve ser feito com 
a água da cozedura das carnes são os ingredientes necessários para fazer este 
prato. São os produtos da região que lhe dão um sabor tão especial e lhe 
conferem uma qualidade ímpar. Servido em qualquer altura do ano, este é um 
prato apetecido no inverno, e acompanhado pelo vinho da Região do Dão 
proporciona momentos de esplendorosos sabores.  
As “7 Maravilhas da Gastronomia” é um concurso que visa escolher os melhores 
pratos típicos de Portugal. O concurso está organizado em várias fases. Numa 
primeira fase serão mais de 1 000 os pratos típicos nacionais candidatos a 
maravilha gastronómica, confeccionados nas 10 regiões de Portugal. Das 
candidatas, 21 serão escolhidas e organizadas em 7 categorias. Em cada 
categoria serão seleccionadas 3 finalistas que vão ser apresentados ao público 
para votação no dia 7 de Maio. As votações decorrem de 7 de Maio a 7 de 
Setembro, dia em que os vencedores do concurso são conhecidos numa gala em 
directo de Santarém, transmitida na RTP1.  
As votações podem ser realizadas em http://www.7maravilhas.sapo.pt.
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Cozido Beirão à moda de Mangualde: candidato às “7 Maravilhas 
da Gastronomia” 

Com o objectivo de promover o que de melhor há na gastronomia mangualdense, 
a Câmara Municipal de Mangualde, através do Pelouro do Turismo e em parceria 
com a Comissão Especializada de Turismo de Mangualde, decidiu concorrer às “7 
Maravilhas da Gastronomia”. O Cozido Beirão à moda de Mangualde foi a iguaria 
escolhida pela confecção secular e pelo excelente sabor. 

O Cozido Beirão à Moda de Mangualde é um prato típico medieval feito de carne 
de porco autóctone bísaro. Na sua origem, este prato era cozinhado em panela de 
ferro numa fogueira a lenha. Actualmente, o fogão substitui a lenha e as panelas 
de ferro foram substituídas pelas panelas actuais, mas a dedicação na sua 
confecção e o sabor da tradição mantêm-se. Entrecosto, chouriça, morcela e 
farinheira da beira, cozida ou frita, orelha, entremeada, batata, grelos ou couve, 
cenoura e cabeça de nabo (opção), acompanhado de arroz que deve ser feito com 
a água da cozedura das carnes são os ingredientes necessários para fazer este 
prato. São os produtos da região que lhe dão um sabor tão especial e lhe 
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conferem uma qualidade ímpar. Servido em qualquer altura do ano, este é um 
prato apetecido no inverno, e acompanhado pelo vinho da Região do Dão 
proporciona momentos de esplendorosos sabores. 

As “7 Maravilhas da Gastronomia” é um concurso que visa escolher os melhores 
pratos típicos de Portugal. O concurso está organizado em várias fases. Numa 
primeira fase serão mais de 1 000 os pratos típicos nacionais candidatos a 
maravilha gastronómica, confeccionados nas 10 regiões de Portugal. Das 
candidatas, 21 serão escolhidas e organizadas em 7 categorias. Em cada 
categoria serão seleccionadas 3 finalistas que vão ser apresentados ao público 
para votação no dia 7 de Maio. As votações decorrem de 7 de Maio a 7 de 
Setembro, dia em que os vencedores do concurso são conhecidos numa gala em 
directo de Santarém, transmitida na RTP1. 

As votações podem ser realizadas em http://www.7maravilhas.sapo.pt.
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MANGUALDE: Momentos de reflexão marcam Celebração Pascal no 
Concelho

Posted on 13:58 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

De 10 a 24 de Abril 

SEMANA SANTA EM MANGUALDE 

Numa época de reflexão e de suma importância para todos os cristãos, 
Mangualde acolhe diversas iniciativas comemorativas da Semana Santa. As 
comemorações têm início no dia 10 de Abril e terminam no Domingo de Páscoa, 
dia 24 de Abril. O programa resulta de uma organização conjunta da Câmara 
Municipal de Mangualde e da Paróquia de Mangualde, com o apoio da Santa 
Casa da Misericórdia. 

A Celebração Pascal em Mangualde conta com um programa vasto que pretende 
ir de encontro aos diversos momentos desta época festiva. Assim, no dia 10 será 
possível participar na via-sacra que tem início na escadaria da Senhora do 
Castelo. Ainda nesse dia, a Igreja da Senhora do Castelo acolhe a Conferência 
Quaresmal com o Bispo de Viseu, pelas 17h00, e o concerto da Orquestra do 
Instituto Piaget. A procissão da Celebração dos Ramos e o REQUIEM pelo Coro 
de Santa Joana de Aveiro têm lugar no dia 17, pelas 10h00 e pelas 18h00 
respectivamente. No dia 21, na Igreja Paroquial de Mangualde, realiza-se a Missa 
da Ceia, pelas 21h00. No dia seguinte, dia 22, decorre a celebração da Paixão do 
Senhor, pelas 17h30 e a Procissão do Enterro pelas 18h30. Já no sábado, dia 23, 
tem lugar a Vigília Pascal pelas 22h00.  

As acções comemorativas terminam no Domingo de Páscoa, dia 24, com a 
celebração da Missa Solene da Páscoa, pelas 11h00. 

Programa 
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Dia 10 
Via-sacra, pelas 16h30 – Início na escadaria da Senhora do Castelo 
Conferência Quaresmal com o Senhor Bispo de Viseu, pelas 17h00 
Concerto com a Orquestra do Instituto Piaget 
Na Igreja da Senhora do Castelo 
Organização Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde  
Apoio: Santa Casa da Misericórdia 

Dia 17 
Procissão da Celebração dos Ramos, pelas 10h00 
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro até à Igreja Paroquial 
Organização: Paróquia de Mangualde 

REQUIEM – Coro de Santa Joana, Aveiro, pelas 18h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde 

Dia 21 
Missa da Ceia, pelas 21h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 22 
Celebração da Paixão do Senhor, pelas 17h30 
Procissão do Enterro, pelas 18h30 
Organização: Paróquia de Mangualde  

Dia 23 
Vigília Pascal, pelas 22h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 24 
Missa Solene de Páscoa, pelas 11h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 
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Comunicado do CDS. ESCLARECIMENTO DO MANGUALDEONLINE
Comunicado

Nº 3/2011 

A Concelhia de Mangualde do CDS/PP vem publicamente manifestar à população 
do concelho a sua perplexidade no respeitante à publicação, num dos orgãos 
locais, do seu Comunicado Nº2/2011, datado de 28/03/2011. Este comunicado foi 
enviado para publicação no Mangualde Online no período da tarde (de 
28/03/2011), tendo-se verificado que o mesmo teve direito a resposta, mesmo 
antes de ter sido publicado! De facto, este comunicado foi publicado no 
Mangualde Online já à noite, juntamente com uma suposta resposta, mostrando à 
evidência a ligação tentacular, caciquista, existente entre este orgão de 
comunicação social e o Executivo Camarário Socialista de Mangualde. 

Sem surpresa, verificámos a utilização pública, da devolução da carta de resposta 
por parte dos CTT. Tal deveu-se apenas ao facto de o funcionário dos Correios 
não ter deixado qualquer aviso para que se procedesse ao levantamento da 
mesma junto da respectiva Estação. Esta ocorrência, que de anormal apenas tem 
o atrás enunciado, foi maleficamente utilizada para tentar denegrir a imagem desta 
estrutura concelhia e no limite, do próprio partido. Lamentamos que ao invés de se 
preocuparem em informar, em tempo, devida e cabalmente os Munícipes, se 
preocupem única e exclusivamente em tecer comentários sobre quem mais não 
faz do que exercer o seu direito legal de oposição, mais não procura do que as 
respostas para as preocupações dos Mangualdenses. O CDS/PP está e estará 
atento, em defesa dos interesses do nosso Concelho. 

O CDS/PP solicita ao Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Dr João 
Azevedo, que responsavelmente, respeite e faça respeitar a legitimidade da 
eleição democrática para os cargos autárquicos, lembrando que os cargos de 
nomeação (atribuídos a “afilhados”) não os legitimam para o exercício de funções 
que temos visto serem exercidas. Solicita, igualmente, o respeito pela memória do 
seu passado pessoal recente, pela forma como exerceu as suas funções 
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representativas na oposição, de modo a possibilitar que, quer o discurso quer o 
confronto político, sejam mantidos no nível (elevado) que devem ter. 

Para terminar relembramos que é exactamente por não ter representatividade nos 
orgãos autárquicos, tal como foi mencionado num comunicado anterior, que o 
CDS/PP exige aos dirigentes autárquicos eleitos pelo Partido Socialista o exercício 
legal e o respeito pelo Estatuto do Direito de Oposição. 

Mangualde, 29 de Março de 2011 

Pl’a Comissão Política Concelhia de Mangualde, 

Elvira Maria Monteiro Gaspar 

ESCLARECIMENTO AO CDS MANGUALDE E AOS MANGUALDENSES

Sempre que um comunicado é enviado ao MangualdeOnline e "acusa" algum 
partido/instituição, etc. de qualquer situação mais duvidosa, o MangualdeOnline 
confronta a parte visada com o comunicado/acusação, para obter uma resposta, 
uma reacção a tal "acusação", procedimento que deve ser feito em qualquer 
situação jornalistica que envolva 2 partes.
Assim, o CDS enviou o comunicado durante a tarde de ontem (segunda 29) e de 
seguida a redacção do MangualdeOnline, confrontou o executivo camarário que 
respondeu/reagiu com uma nota de esclarecimento. 
Assim sendo o MangualdeOnline, optou por publicar na mesma noticia os 2 
comunicados, opção que apenas diz respeito ao MangualdeOnline. 
O MangualdeOnline, NUNCA recusou nenhuma publicação a nenhum partido 
politico.  
A Rádio Mangualde, á semelhança do MangualdeOnline, ouviu também as partes 
envolvidas, no entanto, a Srª Presidente do CDS Mangualde, optou por acusar 
apenas o MangualdeOnline. Espero também pela reacção do CDS Mangualde , 
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aos jornais em papel, pois eles também deverão publicar os 2 comunicados na 
mesma edição.  
Cumprimentos,
Bruno Pereira 

Actualizado em Terça, 29 Março 2011 17:10  
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KARATÉ: Campeonato Regional em Mangualde  

Posted on 3/29/2011 by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Destinada às camadas infantil e juvenil, a iniciativa é uma organização da 
Federação Nacional de Karaté e do Centro Bujutsu de Mangualde, com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde. No dia 3 de Abril, Domingo, o Pavilhão 
Municipal de Mangualde acolhe o Campeonato Regional de Karaté da região 
Centro–Norte da Federação Nacional de Karaté (FNK-P). A iniciativa, que conta 
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, é organizada pela FNK-P e pelo 
Centro Bujutsu de Mangualde. No evento, que contará com a presença de mais de 
duas centenas e meia de atletas, poderá assistir-se a provas de Kata (Técnica) e 
Kumite (Combate). O início está marcado para as 13h50 com uma demonstração 
da Dança IAM e pelas 14h00 iniciam-se as provas que terminam às 19h00. 
Destinado às camadas infantil e juvenil, até aos 13 anos, o campeonato consistirá 
num fantástico espectáculo desportivo. Programação: 13h50 – Demonstração 
Dança IAM 14h00 – Início das Provas 19h00 – Termo da Actividade 
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Mangualde Com Vasto Programa de Celebrações da Semana 
Santa

Numa época de reflexão e de suma importância para todos os cristãos, 
Mangualde acolhe diversas iniciativas comemorativas da Semana Santa. 

As comemorações têm início no dia 10 de Abril e terminam no Domingo de 
Páscoa, dia 24 de Abril. O programa resulta de uma organização conjunta da 
Câmara Municipal de Mangualde e da Paróquia de Mangualde, com o apoio da 
Santa Casa da Misericórdia. 

A Celebração Pascal em Mangualde conta com um programa vasto que pretende 
ir de encontro aos diversos momentos desta época festiva. Assim, no dia 10 será 
possível participar na via-sacra que tem início na escadaria da Senhora do 
Castelo. Ainda nesse dia, a Igreja da Senhora do Castelo acolhe a Conferência 
Quaresmal com o Bispo de Viseu, pelas 17h00, e o concerto da Orquestra do 
Instituto Piaget. A procissão da Celebração dos Ramos e o REQUIEM pelo Coro 
de Santa Joana de Aveiro têm lugar no dia 17, pelas 10h00 e pelas 18h00 
respectivamente. No dia 21, na Igreja Paroquial de Mangualde, realiza-se a Missa 
da Ceia, pelas 21h00. No dia seguinte, dia 22, decorre a celebração da Paixão do 
Senhor, pelas 17h30 e a Procissão do Enterro pelas 18h30. Já no sábado, dia 23, 
tem lugar a Vigília Pascal pelas 22h00. As acções comemorativas terminam no 
Domingo de Páscoa, dia 24, com a celebração da Missa Solene da Páscoa, pelas 
11h00.

PROGRAMA:

Dia 10 de Abril

Via-sacra, pelas 16h30 – Início na escadaria da Senhora do Castelo 
Conferência Quaresmal com o Senhor Bispo de Viseu, pelas 17h00 
Concerto com a Orquestra do Instituto Piaget 
Na Igreja da Senhora do Castelo 
Organização Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde  
Apoio: Santa Casa da Misericórdia 
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Dia 17 de Abril

Procissão da Celebração dos Ramos, pelas 10h00 
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro até à Igreja Paroquial 
Organização: Paróquia de Mangualde 

REQUIEM – Coro de Santa Joana, Aveiro, pelas 18h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde 

Dia 21 de Abril
Missa da Ceia, pelas 21h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 22 de Abril
Celebração da Paixão do Senhor, pelas 17h30 
Procissão do Enterro, pelas 18h30 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 23 de Abril
Vigília Pascal, pelas 22h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 24 de Abril
Missa Solene de Páscoa, pelas 11h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 
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CDS pede novamente informações à Câmara. Executivo já respondeu 
mas carta veio devolvida

Comunicado CDS

Nº 2/2011 

 A Concelhia do CDS/PP vem informar os Mangualdenses que passou mais uma 
semana sem que os governantes Camarários do Partido Socialista, 
nomeadamente o Dr. João Azevedo, cumprissem o estabelecido por lei – dar 
resposta às questões legitimamente efectuadas (por meios vários) pelo CDS/PP, 
esclarecer e possibilitar o acesso aos documentos e à informação importante da 
governação da Câmara Municipal de Mangualde (CMM). 

O CDS/PP verifica que, à semelhança do procedimento que tem sido escolhido a 
nível nacional, os governantes socialistas da CMM e o Dr. João Azevedo, 
entendem que, uma vez eleitos, estão mandatados pelos Mangualdenses para se 
representarem a si próprios, aos seus interesses e aos interesses do Partido 
Socialista. 

O CDS/PP continuará a diligenciar para que o Dr. João Azevedo, como Presidente 
da CMM não exerça uma (esta) governação de face oculta, e que pelo contrário, 
os Mangualdenses sejam informados da real capacidade de execução e também 
da sustentabilidade (nomeadamente financeira) das acções da autarquia 
propagandeadas na comunicação social. 

Mangualde, 28 de Março de 2011 

P´la Comissão Política Concelhia de Mangualde, 

Elvira Maria Monteiro Gaspar 

Câmara Municipal de Mangualde

COMUNICADO 

A Câmara Municipal de Mangualde vem alertar o CDS-PP de Mangualde para a 
necessidade de prestar aos mangualdenses informação fidedigna e correcta nas 
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acções que faz de oposição a este executivo e nomeadamente na informação que 
redige nas suas notas aos Órgãos de Comunicação Social. 

Não conseguimos compreender a razão destes comunicados quando a 
correspondência enviada por este executivo, com a informação pretendida 
pelo CDS-PP de Mangualde, e, para a morada que nos foi facultada em ofício 
do CDS-PP é DEVOLVIDA PELOS CORREIOS! 

Por isso, solicitamos à Líder do CDS-PP que se desloque à morada que nos 
facultou - dada pelos correios como ENCERRADO -, e que, com o respectivo 
aviso de recepção se desloque a este município, juntos dos serviços, para levantar 
a informação pretendida e que ansiosamente aguarda. 

O CDS-PP é um partido político de referência na história da democracia 
portuguesa e por isso, os seus líderes, tem grandes responsabilidades na acção 
política que executam diariamente no contexto nacional, distrital e local. 

É no mínimo o que se pode exigir à concelhia de Mangualde do CDS-PP:
Responsabilidade, mas neste caso concreto, também organização!

Apesar da sua pequena representatividade em Mangualde, o seu líder deve, ao 
partido e aos membros que o elegeram, acções e medidas políticas que 
promovam o seu fortalecimento local e isso só se consegue com uma liderança de 
proximidade, organizada e responsável. 

Mangualde, 28 de Março de 2011 

Gabinete de Apoio à Presidência 

O Chefe de Gabinete 

Filipe Pais 

Actualizado em Segunda, 28 Março 2011 21:22  
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Semana Santa em Mangualde 

Numa época de reflexão e de suma importância para todos os cristãos, 
Mangualde acolhe diversas iniciativas comemorativas da Semana Santa. As 
comemorações têm início no dia 10 de Abril e terminam no Domingo de Páscoa, 
dia 24 de Abril. O programa resulta de uma organização conjunta da Câmara 
Municipal de Mangualde e da Paróquia de Mangualde, com o apoio da Santa 
Casa da Misericórdia. 
A Celebração Pascal em Mangualde conta com um programa vasto que pretende 
ir de encontro aos diversos momentos desta época festiva. Assim, no dia 10 será 
possível participar na via-sacra que tem início na escadaria da Senhora do 
Castelo. Ainda nesse dia, a Igreja da Senhora do Castelo acolhe a Conferência 
Quaresmal com o Bispo de Viseu, pelas 17h00, e o concerto da Orquestra do 
Instituto Piaget. A procissão da Celebração dos Ramos e o REQUIEM pelo Coro 
de Santa Joana de Aveiro têm lugar no dia 17, pelas 10h00 e pelas 18h00 
respectivamente. No dia 21, na Igreja Paroquial de Mangualde, realiza-se a Missa 
da Ceia, pelas 21h00. No dia seguinte, dia 22, decorre a celebração da Paixão do 
Senhor, pelas 17h30 e a Procissão do Enterro pelas 18h30. Já no sábado, dia 23, 
tem lugar a Vigília Pascal pelas 22h00. As acções comemorativas terminam no 
Domingo de Páscoa, dia 24, com a celebração da Missa Solene da Páscoa, pelas 
11h00.

Programa 
Dia 10 
Via-sacra, pelas 16h30 – Início na escadaria da Senhora do Castelo 
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Conferência Quaresmal com o Senhor Bispo de Viseu, pelas 17h00 
Concerto com a Orquestra do Instituto Piaget 
Na Igreja da Senhora do Castelo 
Organização Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde 
Apoio: Santa Casa da Misericórdia 

Dia 17 
Procissão da Celebração dos Ramos, pelas 10h00 
Saída da Capela de Nossa Senhora do Desterro até à Igreja Paroquial 
Organização: Paróquia de Mangualde 

REQUIEM – Coro de Santa Joana, Aveiro, pelas 18h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Câmara Municipal de Mangualde/Paróquia de Mangualde 

Dia 21 
Missa da Ceia, pelas 21h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 22 
Celebração da Paixão do Senhor, pelas 17h30 
Procissão do Enterro, pelas 18h30 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 23 
Vigília Pascal, pelas 22h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 

Dia 24 
Missa Solene de Páscoa, pelas 11h00 
Na Igreja Paroquial de Mangualde 
Organização: Paróquia de Mangualde 
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D.Ilídio Leandro em Visita Pastoral por terras de Azurara 

D.Ilídio Leandro em Visita Pastoral por terras de Azurara

Desta vez Prelado visitou a Freguesia de Quintela de Azurara 

por Carla Sousa

Está a decorrer até Junho, no arciprestado de Mangualde, a Visita Pastoral do 
Bispo de Viseu D.Ilídio Leandro. 

«Muitos deles (cristãos) não conhecem o Bispo e o Bispo não conhece a maioria 
das pessoas e por isso estas visitas estabelecem um diálogo de proximidade que 
naturalmente deriva e se encaminha por um partilhar de anseios, partilhar 
dificuldades, partilhar preocupações», referiu o Bispo de Viseu no momento da 
primeira visita salientando que desta forma procura levar-lhes «uma palavra de 
confiança, uma palavra de esperança, procurando responder às perguntas que 
surgem nas comunidades». 
O bispo de Viseu começou por visitar a paróquia de Várzea e nos próximos meses 
pretende passar por todas as paróquias do concelho mangualdense numa visita 
que durará até ao início do mês de Junho. 
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«A visita pastoral é normal, é comum nos actos do Bispo que procura ir 
conhecendo cada vez mais de perto a Diocese nas suas diversas comunidades. O 
Bispo enquanto responsável máximo da Diocese deve pois conhecer tanto quanto 
seja possível as comunidades de uma forma directa», sublinhou o prelado. 

Em Abril as visitas seguem-se em Mesquitela e Cunha Baixa. Depois da Páscoa já 
em Maio, o Bispo de Viseu prossegue em Moimenta do Dão, Fornos de Maceira 
Dão e Espinho. 

Na paróquia de Mangualde termina a Visita Pastoral, de 23 de Maio a 5 de Junho. 
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Um domingo todo-o-terreno em Mangualde 

Domingo, dia 3 de Abril, foi o dia escolhido para percorrer os “Trilhos de 
Mangualde” em Todo-o-Terreno. O passeio, que conta já com duas edições, dá a 
possibilidade a todos os amantes desta modalidade de descobrir paisagens 
inigualáveis. O início do passeio está marcado para as 9h30, no Largo da Câmara 
Municipal. A iniciativa é uma organização do Clube Rodas no Trilho e conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 

Com o objectivo de promover um dia diferente, o Clube Rodas no Trilho propõe 
um programa repleto de animação. Piqueta regional, subida impossível e pista de 
obstáculos são algumas das actividades previstas. 

As inscrições, que podem ser realizadas até ao próprio dia, estão abertas a 
viaturas 4×4 e a motos. A abertura do secretariado está prevista para as 8h30. 

PROGRAMA 

8h30 – Abertura do secretariado 

Largo da Câmara Municipal de Mangualde 

9h30 – Início do Passeio 

10h00 – Pequeno-almoço 

Quinta da Marianeta 

12h00 – Piqueta Regional 
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13h30 – Subida Impossível 

14h30 – Almoço 

16h00 – Pista de Obstáculos 

Largo da Feira Semanal 
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Dia 3 de Abril, Venha Percorrer os “Trilhos De Mangualde” em 
Todo-o-Terreno 

Domingo, dia 3 de Abril, foi o dia escolhido para percorrer os “Trilhos de 
Mangualde” em Todo-o-Terreno. O passeio, que conta já com duas edições, dá a 
possibilidade a todos os amantes desta modalidade de descobrir paisagens 
inigualáveis. O início do passeio está marcado para as 9h30, no Largo da Câmara 
Municipal. A iniciativa é uma organização do Clube Rodas no Trilho e conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Mangualde. 

Com o objectivo de promover um dia diferente, o Clube Rodas no Trilho propõe 
um programa repleto de animação. Piqueta regional, subida impossível e pista de 
obstáculos são algumas das actividades previstas. 

As inscrições, que podem ser realizadas até ao próprio dia, estão abertas a 
viaturas 4x4 e a motos. A abertura do secretariado está prevista para as 8h30. 

PROGRAMA

8h30 – Abertura do secretariado  
Largo da Câmara Municipal de Mangualde 

9h30 – Início do Passeio 

10h00 – Pequeno-almoço 
Quinta da Marianeta 

12h00 – Piqueta Regional 

13h30 – Subida Impossível 

14h30 – Almoço 

16h00 – Pista de Obstáculos 
Largo da Feira Semanal 
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Dia Mundial da Árvore – Plantadas 3000 novas árvores para 
reflorestar espaços ardidos

No Ano Internacional da Floresta, a Câmara Municipal de Mangualde deu o 
seu contributo para proteger o ambiente. Ao todo, e com o apoio da PSA 
Peugeot Citroen, foram plantadas cerca de 3000 novas árvores de espécies 
autóctones (carvalho) em locais varridos pelos fogos do último Verão.

As cerca de 3000 árvores foram distribuídas pelas freguesias de Quintela de 
Azurara, Fornos Maceira Dão, Abrunhosa-a-Velha, Mesquitela, entre outras 
dando-se em seguida início à recuperação da área ardida em Vila Mendo de 
Tavares, na freguesia de Abrunhosa-a-Velha. Escolas, Citroën, GNR, Bombeiros 
Voluntários de Mangualde e população da freguesia de Abrunhosa-a-Velha 
estiveram entre os participantes. 
«Patrocinámos a plantação de 3000 árvores no concelho de Mangualde, sendo 
1000 para plantar numa zona ardida do concelho, outras mil árvores a oferecer 
individualmente a crianças das escolas do nosso concelho e 1000 árvores também 
para oferecer às 18 Juntas de Freguesia de Mangualde», lembrou Elísio Oliveira, 
Director financeiro da PSA Mangualde. 
João Azevedo lembrou que «assinalamos este dia, num esforço conjunto com a 
PSA de Mangualde, efectuando esta plantação nesta área que ardeu o ano 
passado. A PSA está aqui uma vez mais a dar um sinal de apoio social ao 
concelho e, por isso, deixo-lhes uma palavra de apresso e de agradecimento. Aos 
Bombeiros Voluntários de Mangualde, às crianças e aos professores que 
acompanharam esta iniciativa de uma forma pedagógica, deixo igual palavra de 
agradecimento».O Edil Mangualdense,terminou afirmando que «acredito que 
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estas iniciativas ajudam a melhorar o nosso ambiente, o nosso planeta, e 
fundamentalmente ajudam as crianças a preparem-se melhor para o futuro».
Paralelamente, os funcionários da Biblioteca Municipal comemoraram o dia 
plantando uma árvore Amoreira Branca, cuja folha é utilizada na alimentação dos 
bichos-da-seda. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

22-03-2011

Dia Mundial da Árvore – Plantadas 3000 novas árvores para reflorestar espaços ardidos

Internet Nacional

Dia Mundial da Árvore – Plantadas 3000 novas árvores para reflorestar espaços ardidos 22-03-2011 INTERNET

ID
:

35
59

65
6

2 de 2



Comunicado PCP

PRAIA ARTIFICIAL: ONDE ACABA A VERDADE

E COMEÇA A DEMAGOGIA?

A Câmara Municipal de Mangualde anunciou com grande orquestração mediática 
uma parceria público-privada para o concelho. Objectivo: a criação de uma dita 
Praia Artificial (Live Beach) que inclui um complexo de lazer, junto ao recinto da 
feira semanal. A entrada em funcionamento está marcada já para este Verão.  

Os números parecem tentadores: os privados investem 1 milhão de euros. A 
Câmara fornece o terreno. O impacto na região será, dizem, de 13 milhões de 
euros durante os próximos 6 anos. 

 «Quando a esmola é grande o pobre desconfia» diz o nosso povo. A Comissão 
Concelhia de Mangualde do Partido Comunista Português foi analisar o contrato 
celebrado e concluiu que o propalado «custo zero» para o erário público afinal é 
mentira. Terá sido por esse facto que os Concelhos vizinhos a quem a empresa 
primeiro ofereceu o “negócio” o recusaram?  

Como pode o executivo camarário falar de custo zero quando contratualmente se 
obriga a fornecer água de borla para “alimentar” uma praia, electricidade de borla 
para palcos, máquinas das piscinas, restauração, iluminação, etc., construir infra-
estruturas de apoio, assegurar a manutenção do recinto durante 9 meses por ano, 
segurança externa, vedação e por aí fora. 

Profundamente demagógica e falsa é a evocação que o investimento se traduziria 
também na criação de 120 postos de trabalho. A propósito de outras situações 
vividas no concelho, nomeadamente na PSA Peugeot-Citroen, a Comissão 
Concelhia de Mangualde do PCP já está habituada às trampolinices contabilísticas 
de João Azevedo. Cento e vinte postos de trabalho, precários, durante 3 meses 
por ano, são o novo conceito de emprego do Presidente da Câmara?  

Entretanto persistem no concelho graves problemas cuja resolução foi 
apresentada como prioritária pela então candidatura do Partido Socialista e que 
continuam por resolver.  
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O mais gritante será, por ventura, o das fossas a céu aberto, em que as da 
Lavandeira, em plena cidade de Mangualde, aparecem como exemplo da troca de 
prioridades que animam a Câmara. A estas junta-se a generalizada ausência de 
ETARs., a não requalificação do Mercado Municipal, as ruínas sem solução do 
Teatro Cine, etc.  

A Comissão Concelhia de Mangualde do PCP exige do executivo camarário um 
cabal esclarecimento sobre os verdadeiros custos para os munícipes de 
Mangualde desta pouco clara parceria publico-privada. Sem propaganda 
enganosa nem subterfúgios manhosos, escondidos atrás dos milagres das 
engenharias financeiras. Em nome de uma política de verdade e transparência. 

Mangualde, 21 de Março de 2011

A Comissão Concelhia de Mangualde do Partido Comunista Português

Vasco Lino
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Comunicado CDS

A Concelhia de Mangualde do CDS/PP vem informar os Mangualdenses que, 
apesar de estar consagrado em lei, através do Estatuto do Direito de Oposição 
(Lei n.º 24/98 – de 26 de Maio e anexas, que assegura, entre outros, o direito de 
constituir e exercer uma oposição democrática às Autarquias Locais), o qual 
confere ao CDS/PP como partido sem assento nos orgãos dirigentes, o direito de 
ser informado acerca das tomadas de decisão dos governantes em exercício na 
Câmara Municipal de Mangualde (CMM), o mesmo não tem sido cumprido por 
estes dirigentes eleitos, sendo ostensivo e facilmente verificável o prazer 
manifesto do incumprimento. 

O CDS/PP tem vindo, ao longo do tempo, de modos diversos, a solicitar 
informações e a pedir o acesso a elementos e documentos vários, importantes, da 
governação camarária, os quais têm sido ignorados. Contudo, têm sido publicados 
pela Autarquia “comunicados-não-resposta”, fazendo uso manifesto dos orgãos de 
comunicação social locais como veículos de propaganda partidária, através de 
fornecimento de informação manipulada, a qual não corresponde nem à verdade 
nem à realidade da governação da Câmara Municipal de Mangualde. 

Com serenidade, mas com firmeza, através dos mecanismos que a lei permite e 
consagra, o CDS/PP está diligenciando de modo a brevemente poder esclarecer a 
população de Mangualde acerca da realidade da governação do Partido 
Socialista, em particular dos mecanismos utilizados pelo seu dirigente Dr. João 
Azevedo, da sustentabilidade das suas decisões de do (in)cumprimento das 
medidas até aqui (espalhafatosamente) anunciadas fazendo uso da empresa de 
propaganda contratualizada pela CMM e dos orgãos de informação, 
nomeadamente dos que permitem a utilização da sua imagem fotográfica ou 
video.

Mangualde, 21 de Março de 2011 

P´la Comissão Política Concelhia de Mangualde, 
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  Elvira Maria Monteiro Gaspar
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MANGUALDE: Gabinete do Agrícultor de Mangualde faz balanço 
positivo 

Posted on 12:17
by luis.costa@unitedphotopressworld.org  

Incentivar à criação de empresas e combater o abandono e a desertificação das 
zonas rurais é o principal objectivo do Gabinete do Agricultor de Mangualde. 

Os Subsídios Agrícolas estão no topo das preocupações 

Para assinalar o Dia Mundial da Agricultura, que se comemora no próximo 
Domingo (20 de Março), o Gabinete do Agricultor de Mangualde efectua um 
balanço e revê com sucesso estes dez meses de actividade. Desde a sua 
inauguração, este espaço já recepcionou cerca de duas mil ocorrências de 
agricultores de todo o concelho de Mangualde. 

No topo das preocupações dos agricultores estão questões relacionadas com os 
Subsídios Agrícolas, totalizando 65% das ocorrências recebidas pelo Gabinete. O 
IB (que representa cerca de 20%), a Declaração de Existências (5%) a Emissão 
de Guias (5%) e a Correcção do Parcelário no terreno (5%) são mais alguns 
temas com procura neste Gabinete. A nível das freguesias continuam a ser a 
freguesia de Santiago de Cassurrães, com cerca de 17%, a freguesia de 
Mangualde (14%) e a freguesia de Chãs de Tavares (11%) que mais recorrem a 
estes serviços. 

É de salientar que, o Gabinete de Apoio ao Agricultor de Mangualde foi 
inaugurado no dia 12 de Maio de 2010 pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, António Serrano e pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 

Este Gabinete de Apoio ao Agricultor, que funciona na Câmara Municipal, 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

18-03-2011

MANGUALDE: Gabinete do Agrícultor de Mangualde faz balanço positivo

Internet Nacional

MANGUALDE: Gabinete do Agrícultor de Mangualde faz balanço positivo 18-03-2011 INTERNET

ID
:

35
55

69
5

1 de 2



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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Mangualde - «Festival dos peixinhos» este Domingo, 13 de Março, nas 
Piscinas 
Municipais 

Com a participação dos alunos da Obra Social Beatriz Pais e do Complexo 
Paroquial de Mangualde. Iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 
Mangualde, no âmbito das Actividades Desportivas 2011. 
As Piscinas Municipais de Mangualde acolhem mais uma edição do “Festival dos 
Peixinhos”. A iniciativa decorre no dia 13 de Março, Domingo, e tem início 
marcado para as 9h30. Inserido no âmbito das Actividades Desportivas 2011, o 
festival é uma organização da Câmara Municipal de Mangualde que visa promover 
a actividade desportiva junto dos mais jovens. 
Este evento destina-se aos alunos de natação das turmas dos 4 e dos 5 anos da 
Obra Social Beatriz Pais – Raul Saraiva de Mangualde e da turma do Complexo 
Paroquial de Mangualde, que vão realizar provas nos diversos estilos de Natação. 
Mais informações nas Piscinas Municipais de Mangualde. 

Actualizado em Terça, 15 Março 2011 11:05
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Mangualde – Aprender a poupar – Abertas inscrições para acção de 
informação e Sensibilização 

Dia 16 de Março, pelas 14h30, no Auditório da CM de Mangualde. Inscrições 
gratuitas e até dia 11 de Março (amanhã). 
Para assinalar o Dia Mundial do Consumidor e numa altura de crise, o CIAC – 
Centro de Informação Autárquico ao Consumidor, em articulação com o Conselho 
Local de Acção Social de Mangualde (Rede Social), promove uma acção de 
informação e sensibilização sobre “Poupança e Sobreendividamento”. 
O consumidor necessita de cada vez mais informação para uma escolha acertada, 
que satisfaça as suas reais necessidades, dentro das suas efectivas 
possibilidades financeiras, evitando situações de consumo excessivo ou mesmo 
de sobreendividamento. Sendo esta uma necessidade identificada, no âmbito do 
Plano de Acção 2011 da Rede Social, no Eixo de Intervenção “Fomentar a 
Funcionalidade Familiar” e também no âmbito da comemoração do Dia Mundial 
dos Direitos do Consumidor, o CIAC – Centro de Informação Autárquico ao 
Consumidor, em articulação com o Conselho Local de Acção Social de Mangualde 
(Rede Social) vai promover uma acção de informação e sensibilização 
subordinada ao tema “Poupança e Sobreendividamento”, no próximo dia 16 de 
Março, pelas 14h30, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde. 
As inscrições são gratuitas até ao dia 11 de Março (amanhã) no CIAC de 
Mangualde (Largo Dr. Couto; 3534-004 Mangualde) ou através dos contactos: 
telefone 232 619 880 e e-mail consumidor@cmmangualde.pt .

Actualizado em Segunda, 14 Março 2011 16:09
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Mangualde - A Transição do 3.º Ciclo para o Ensino Secundário dos 
Alunos com NEE Graves esteve em debate 

A Equipa de Apoio às Escolas de Mangualde, em parceria com o Centro de 
Formação EduFor – Centro de Formação de Associação de Escolas dos 
Concelhos de Nelas, Mangualde, Penalva do Castelo, Sátão e Vila Nova de Paiva 
– dinamizou, um Colóquio/Espaço de Reflexão subordinado ao tema "A Transição 
do 3.º Ciclo para o Ensino Secundário dos Alunos com NEE Graves". 
A sessão de abertura esteve a cargo do Director do Centro de Formação EduFor, 
José Miguel Sousa; da Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas de 
Mangualde, Rosa Garcia; e do Vereador da Educação da Câmara Municipal de 
Mangualde, Joaquim Patrício. 
O enquadramento dos trabalhos esteve a cargo de Cristina Fonseca, da Equipa de 
Apoio às Escolas de Mangualde. “Perfil de funcionalidade e identidade vocacional 
– a inserção socioprofissional dos alunos com NEE graves” foi o assunto tratado 
por Manuel Paulo Pereira, psicólogo da Escola Secundária Emídio Navarro, 
enquanto que Sofia Simões Ferreira, psicóloga da ASSOL, abordou o tema “E 
agora que transito para o Ensino Secundário?”. 
Estiverem presentes neste iniciativa cerca de 150 participantes não só de escolas 
da área da área educativa de Viseu, mas de escolas de, por exemplo, Cartaxo, 
Aveiro, Castelo Branco e Guarda. 
A Sessão de Encerramento contou com a presença do Director Regional Adjunto 
da Direcção Regional de Educação do Centro, Rui Costa, que enalteceu a 
realização do acontecimento «tendo em atenção a pertinência do tema», a 
«qualidade dos conferencistas» bem como o «interesse dos participantes 
demonstrado no espaço de debate após as intervenções». 

Actualizado em Quinta, 10 Março 2011 12:27
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Mangualde – BTL – Stand Mangualdense promoveu Turismo Regional 

Nos passados dias 23 a 27 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Mangualde 
marcou presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). Promover o turismo e 
convidar a conhecer Mangualde foram os principais objectivos. 
O turismo de natureza, associado ao património, ao artesanato, à gastronomia e 
aos vinhos, marcou a presença da Câmara Municipal de Mangualde na Bolsa de 
Turismo de Lisboa (BTL) 2011. O certame, que constitui uma referência 
internacional, realizou-se de 23 a 27 de Fevereiro, na Feira Internacional de 
Lisboa (FIL), no Parque das Nações. 
Com o objectivo de promover o Turismo de Mangualde, o stand da Câmara 
Municipal promoveu diversas iniciativas. Assim, no dia 24 de Janeiro, foi possível 
degustar vinhos do Dão, saborear o queijo da Serra, o requeijão com doce de 
abóbora, os enchidos, os pastéis de feijão, as cavacas, o mel, as maçãs Bravo 
Mangualde, o pão de centeio, a broa de milho e os bombons. Nesta agradável 
prova gastronómica foi, ainda, apresentado um produto novo – o pão surpresa 
recheado. Paralelamente à mostra gastronómica, foi possível assistir às 
bordadeiras de Tibaldinho a bordarem ao vivo, apreciar o artesanato, as 
cerâmicas e a olaria. 
A actuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses da Mesquitela” animou o stand 
Mangualdense no dia 26 de Fevereiro. Alegremente, o grupo interagiu com o 
público com as danças e cantares da Beira Alta. 
A promoção e divulgação do concelho contou com o empenho e a colaboração de 
diversas entidades: a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal, a Adega Cooperativa de Mangualde, a Sogrape, a Quinta 
dos Roques, a Quinta de Santo António, a CESCE Sociedade Agrícola S.A., a 
Queijaria do Basílio, a Queijaria de Armando Tavares Soares Sequeira, a Mel de 
Harold Hafner, a Cooperativa Agrícola de Mangualde, o Patronato, a Princesa do 
Castelo, a Pameca, a Pastelaria Espiga Dourada, o Talho “O António”, o Talho 
Fausto, o Hotel Senhora do Castelo, a Estalagem Cruz da Mata, o Hotel Rural 
Mira Serra, o restaurante “O Valério”, o restaurante “Moderno”, o restaurante 
“Gestur”, as Cerâmicas Maria do Amparo, os Matarrachos - Sérgio Amaral, as 
bordadeiras D. Cidália e D. Júlia (Bordados de Tibaldinho – Alcafache). A todos os 
que acompanharam e contribuíram para uma melhor promoção e divulgação do 
concelho, a Autarquia Mangualdense dirige especial agradecimento. 
«10 RAZÕES PARA VISITAR MANGUALDE» 
É de salientar que, desde a gastronomia aos monumentos, passando pela história, 
o artesanato, as festas, as feiras e as romarias, o stand mangualdense apresentou 
ainda dez razões para visitar o concelho: 1- Mangualde, terra antiquíssima; 2- rica 
gastronomia; 3- artesanato variado; 4- termas sulfurosas de Alcafache; 5- vinho do 
Dão; 6- não faltam as feiras, festas e romarias; 7- Mangualde um tesouro natural; 
8- belos monumentos históricos; 9- barragem de Fagilde; 10- visitar Mangualde 
através de percursos. 
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Mangualde - (C/Som+Fotos) Rui Pereira (Ministro Admin. Interna), valida Contrato 
Local Segurança) 

Rui Pereira, Ministro da Administração Interna, esteve hoje em Mangualde pela 
segunda vez, desta feita para validar o Contrato Local Segurança (CLS). 
O titular da Administração Interna, explicou que o CLS de Mangualde, celebrado 
entre a autarquia e o Governo Civil de Viseu, tem algumas especificidades, 
nomeadamente procurando ser direccionado à população escolar, já que 
Mangualde terá um dos maiores agrupamentos de escolas do País e também 
direccionado para os parques industriais.  
SOM – Rui Pereira (Ministro Admin. Interna) 
O governador civil de Viseu, Miguel Ginestal, lembrou que Mangualde não deixa 
de ser um concelho seguro, mas que não não pode ser escondida a realidade 
estatística do relatório anual de segurança interna que o colocava Mangualde no 
terceiro lugar da criminalidade participada no Distrito de Viseu. 
O governador civil explicou que este CLS tem no meio escolar um dos seus 
objectivos fundamentais” e o dispositivo e as suas acções darão prioridade “a 
fenómenos novos” como “bulling” e a violência no namoro. 
Por outro lado, lembrou que o Concelho de Mangualde é “servido” por um conjunto 
importante de vias de comunicação e, por isso, está mais vulnerável “a novos 
fenómenos de criminalidade organizada” que obrigam a uma atitude mais 
preventiva. João Azevedo, o edil Mangualdense, lembra que o concelho que 
preside, hoje é procurado por muitos investidores privados e considerou que o 
sentimento de segurança é fundamental para que decidam investir. 
“Acredito que este CLS vai ser muito importante para as crianças, para o corpo da 
GNR que vai fazer a utilização deste instrumento juntamente com aqueles que 
eles já tem, e também para que novos investidores privados venham para 
Mangualde”, sublinhou. 
Som João Azevedo (Presidente da C.M. Mangualde) 
Novo quartel da GNR lançado o concurso ainda este ano. Mangualde, poderá 
ser contemplado com novos efectivos da GNR. 
No final, Rui Pereira, em declarações aos jornalistas, disse que neste momento o 
novo quartel da GNR de Mangualde (situado junto às escolas/biblioteca 
municipal), está na fase de estudo geotécnico e ainda este ano o concurso para o 
projecto será lançado. SOM – Rui Pereira (Ministro Admin. Interna) 

Actualizado em Quinta, 10 Março 2011 12:29

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

10-03-2011

Mangualde - (C/Som+Fotos) Rui Pereira (Ministro Admin. Interna), valida Contrato Local Segurança)

Internet Nacional

Mangualde - (C/Som+Fotos) Rui Pereira (Ministro Admin. Interna), valida Contrato Local Segurança) 10-03-2011 INTERNET

ID
:

35
60

15
2

1 de 1



Mangualde – Municipio e CEARTE promovem cursos de pontos de 
bordados tradicionais / Bordados de Tibaldinho 

Primeiro curso realiza-se de 21 de Março a 1 de Abril. A iniciativa resulta da 
parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Centro de Formação 
Profissional do Artesanato (CEARTE). Inscrições abertas de 24 de Fevereiro a 11 
de Março no Gabinete de Acção Social da Câmara Municipal. Inscrições limitadas. 
A sede da Sociedade da Banda Filarmónica de Tibaldinho vai acolher dois cursos 
de Pontos de Bordados Tradicionais/ Bordados de Tibaldinho. A primeira iniciativa 
decorre de 21 de Março a 1 de Abril, das 14h00 às 19h00 e a segunda de 16 a 28 
de Maio, das 19h00 às 23h00. 
Os cursos resultam da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e o 
CEARTE e enquadram-se em Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD). 
Estas formações têm como destinatários artesãos activos, outros profissionais 
com interesse de competências específicas nesta área e desempregados. Na 
iniciativa, podem inscrever-se todos os interessados com idade superior a 18 anos 
e com escolaridade inferior ao 9º ano. Os candidatos com escolaridade superior 
ao 9º ano podem apenas representar 10% do total dos participantes. 
As inscrições são limitadas e realizam-se no Gabinete de Acção Social da Câmara 
Municipal de Mangualde de 24 de Fevereiro a 11 de Março. No acto da inscrição, 
os interessados devem levar o Curriculum Vitae resumido, uma fotocópia do 
Bilhete de Identidade, uma fotocópia do Número de Contribuinte, o Certificado de 
Habilitações, uma foto e o Número de Identificação Bancária (NIB). 
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Mangualde – Carnaval sem idade reuniu cerca de uma centena de 
participantes 

Complexo Paroquial, Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, Santiago 
Cassurrães e Fornos de Maceira Dão foram os lares e centros de dia que 
aderiram à iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde. 
Uma tarde animada permitiu aos mais idosos entrarem no espírito carnavalesco. O 
Salão de Festas do Complexo Paroquial de Mangualde acolheu o tradicional 
Desfile de Máscaras, seguido de um divertido Baile de Carnaval. A iniciativa 
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde insere-se no âmbito do Projecto 
Desporto Sénior. 
Os utentes dos lares e centros de dia aderentes ao projecto tiveram a 
oportunidade de “brincar ao Carnaval” numa tarde cheia de alegria e animação. O 
encontro contou com a presença de cerca de uma centena de participantes do 
Complexo Paroquial, da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, de Santiago 
Cassurrães e de Fornos de Maceira Dão. Durante a tarde foi, ainda, servido um 
lanche convívio. 
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Mangualde – Percurso pedestre «Trilho de Gil Vicente» reuniu uma 
centena de Participantes 

Promover o desporto e dar a conhecer Mangualde são os principais objectivos 
destes Percursos Pedestres organizados pela Câmara Municipal de Mangualde. 
Teve lugar em Guimarães Tavares o passeio pelos «Trilhos de Gil Vicente». Os 
cerca de cem participantes, de diversas faixas etárias, reuniram-se na Capela de 
Nossa Sr.ª do Pranto, onde teve início o percurso. 
No dia 3 de Abril está marcado, na Capela da Nossa Sr.ª da Esperança, o 
segundo Percurso Pedestre nos «Trilhos de Ludares», em Quintela de Azurara. E 
no dia 1 de Maio, será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em São 
João da Fresta. O Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para 
ponto de encontro. A 22 de Maio realiza-se um Percurso Pedestre em Darei - 
Fagilde. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes» vai ser possível no dia 5 de Junho, 
em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início na Capela de Nossa Sr.ª dos 
Verdes.
Recorda-se que o Primeiro Percurso de 2011 teve lugar a 6 de Fevereiro. Nessa 
data, cerca de 50 pessoas participaram no designado «Trilhos de Ludares». A 
iniciativa decorreu em Quintela de Azurara. 
Todos estes Percursos Pedestres realizam-se no âmbito do projecto «Conhecer 
Mangualde», promovido pela Câmara Municipal de Mangualde, e acontecem 
sempre aos Domingo entre as 9h00 e as 12h00. As inscrições devem ser 
efectuadas nas Piscinas Municipais de Mangualde, 
através dos contactos: 232 619 820 desporto@cmmangualde.pt .
PERCURSOS PEDESTRES 
«Conhecer Mangualde» 
Programação* 
«Trilhos de Ludares» 
(2ª Parte) 3 de Abril, em Quintela de Azurara 
Início do percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança 
«Caminhos do Bom Sucesso» 
1 de Maio, em São João da Fresta 
Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima 
22 de Maio 
Em Darei - Fagilde 
«Rota da Sr.ª dos Verdes» 
5 de Junho, em Abrunhosa-a-Velha 
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes 
*Tendo em conta as situações atmosféricas, existem alterações de programação a 
registar.
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Mangualde – Mulher não entra - Tradição dos Grelos repete-se em S. 
Cosmado

São Cosmado, acolhe esta quarta-feira mais um “convívio dos grelos”, uma 
tradição com mais de meio século que está vedado ao sexo feminino. 
“É um convivo/jantar de homens, onde os grelos são reis, acompanhamos com 
chouriças, ovos e claro batata cozida”, diz José Almeida, presidente da 
Associação “Os Ciências”. 
A tradição cumpre-se sempre na primeira Quarta-Feira logo a seguir ao Carnaval, 
Quarta-Feira de Cinzas. O presidente da Associação, recorda que “há uma foto de 
1946, pessoal no convívio dos grelos da altura”, que comprova a antiguidade da 
tradição. 
Mas José Almeida pensa que o convívio remonta antes de 1946, apesar de só 
haver registo dessa altura. Normalmente, participam entre 50 a 60 homens, dos 
mais novos aos mais velhos, no convívio realizado no largo do forno comunitário. 
Mulher não entra 
Ainda que não haja uma explicação oficial para a proibição da entrada a mulheres 
no “convívio dos grelos”, o presidente da associação tem uma tese para isso, “na 
altura não era muito habitual a mulher reunir-se com os homens. Era um bocado 
posta de parte. Provavelmente foi isso e essa tradição manteve-se”, diz José 
Almeida 
Apesar de em alguns anos o convívio não se ter realizado, a tradição retomou à 
uns anos atrás e está de “boa saúde.” “Há muitos rapazes novos a irem ao 
convivo dos grelos, a tradição penso que não se vai perder, somos cerca de 50 a 
60 homens, novos e mais velhos, o que é certo é que os novos tomara gosto por 
esta tradição”, concluiu o Presidente da Associação “Os Ciências”. 
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Percurso pedestre «Trilho de Gil Vicente»: uma centena de participantes – 
Mangualde 

Domingo (dia 6 de Março), em Guimarães Tavares teve lugar o passeio pelos «Trilhos de 
Gil Vicente». Os cerca de cem participantes, de diversas faixas etárias, reuniram-se na 
Capela de Nossa Sr.ª do Pranto, onde teve início o percurso pelas 9h15, que terminou 
pelas 11h30 aproximadamente. 

No dia 3 de Abril está marcado, na Capela da Nossa Sr.ª da Esperança, o segundo 
Percurso Pedestre nos «Trilhos de Ludares», em Quintela de Azurara. E no dia 1 de Maio, 
será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em São João da Fresta. O 
Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para ponto de encontro. A 22 de 
Maio realiza-se um Percurso Pedestre em Darei – Fagilde. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos 
Verdes» vai ser possível no dia 5 de Junho, em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início 
na Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes. 
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Recorda-se que o Primeiro Percurso de 2011 teve lugar a 6 de Fevereiro. Nessa data, 
cerca de 50 pessoas participaram no designado «Trilhos de Ludares». A iniciativa 
decorreu em Quintela de Azurara. 

Todos estes Percursos Pedestres realizam-se no âmbito do projecto «Conhecer 
Mangualde», promovido pela Câmara Municipal de Mangualde, e acontecem sempre aos 
Domingo entre as 9h00 e as 12h00. As inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas 
Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 
desporto@cmmangualde.pt.

PERCURSOS PEDESTRES 

«Conhecer Mangualde» 

Programação*

«Trilhos de Ludares» 

(2ª Parte) 3 de Abril, em Quintela de Azurara 

Início do percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança 

«Caminhos do Bom Sucesso» 

1 de Maio, em São João da Fresta 

Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima 

22 de Maio 
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Em Darei – Fagilde 

«Rota da Sr.ª dos Verdes» 

5 de Junho, em Abrunhosa-a-Velha 

Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes 
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Praia artificial de Mangualde com retorno de 13 milhões de euros 

por Ana Rita Guerra, Publicado em 07 de Março de 2011  |  Actualizado há 3 horas 

Projecto terá rede de transportes exclusiva e já tem praticamente confirmados os 
dois artistas que vão abrir e fechar o Verão 

A praia artificial de Mangualde, que vai ser inaugurada a 15 de Junho, terá um impacto de 
13 milhões de euros na região durante os próximo seis anos. As contas são da consultora 
Wkb, a quem a empresa responsável pela praia, Live It Well Events, encomendou um 
estudo do impacto económico que a Live Beach terá naquela zona do Interior.

O projecto, que deverá criar 120 postos de trabalho directos, está a ser questionado pelos 
deputados municipais do PSD, que na sexta-feira entregaram um requerimento para 
saberem quais os encargos que a Câmara de Mangualde terá.  

Ao i, o administrador da Live It Well Events, Rui Braga, explicou que não foi pedido "um 
tostão" ao erário público e que todo o financiamento é privado - cerca de um milhão de 
euros. Segundo o responsável, a participação da Câmara de Mangualde resume-se à 
cedência dos 22 mil metros quadrados de terreno, onde a praia já está a ser construída.

Quando estiver pronta, daqui a três meses, a Live Beach vai ter uma rede própria e 
exclusiva de transportes e levará ao Interior do país os nomes mais sonantes da música 
pop e electrónica da cena mundial. É a primeira praia artificial da Europa que tem como 
principal chamariz o conceito musical: "A Live Beach não é uma infra-estrutura turística", 
indica Rui Braga, adiantando que o conceito está registado internacionalmente e é um mix 
entre praia, espaço para concertos, restauração e zona VIP. Só o espaço da praia será 
carregado com 6500 toneladas de areia e perto de um milhão de litros de água salgada.

A Live It Well Events vai dinamizar o espaço durante os três meses de Verão, o que 
representa "15 fins-de-semana para animar", com nomes nacionais e internacionais da 
música e vários DJ. No entanto, a empresa afasta a colagem aos festivais de Verão: "A 
câmara vai tornar o espaço operacional todo o ano", indica, referindo que esta é uma das 
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zonas mais populosas do Interior e que no Verão se enche de emigrantes.

No que respeita à infra-estrutura, a areia vai ser disposta em declive, para simular o 
desnível natural da praia, e haverá um simulador de horizonte. As entradas vão custar 
cinco euros até às 19h00, altura em que passa a ser gratuita (no entanto, antes dessa 
hora, cada três pessoas pagam apenas duas entradas). 

"A rentabilidade estará nos consumos internos", adianta Rui Braga, referindo que o 
espaço dá para 35 mil espectadores nos concertos e que os estudos de viabilidade 
apontam para 2400 pessoas por dia para gozar a praia. A restauração vai ocupar 725 
metros quadrados cobertos e será composta por um restaurante a la carte e cinco de 
comida rápida, todos explorados pela própria Live It Well Events.  
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Mangualde já tem contrato local de segurança 

Na passada sexta-feira, dia 4 de Março, pelas 12h00, realizou-se no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Mangualde a assinatura do Contrato Local de Segurança de 
Mangualde. O contrato, celebrado entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara 
Municipal de Mangualde, vem assim aproximar as Forças de Segurança das 
necessidades e expectativas dos cidadãos. A cerimónia contou com a presença de Rui 
Pereira, Ministro da Administração Interna, de Miguel Ginestal, Governador Civil de Viseu, 
e de João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde. No final o Ministro da 
Administração Interna (MAI) disse que o novo Quartel da GNR em Mangualde (que irá 
nascer junto das escolas), está em fase de estudo geotécnico e ainda este ano o 
concurso para o projecto será lançado. 

De forma a elevar os níveis de segurança no concelho de Mangualde, este contrato tem 
como principais objectivos: a redução dos índices de criminalidade e da violência juvenil; 
determinar, prevenir e erradicar a ocorrência de comportamentos de risco e/ou de ilícitos 
nas escolas e nas áreas envolventes; reforçar o policiamento de proximidade, através dos 
meios necessários e adequados para o efeito; fomentar o civismo e a cidadania, 
contribuindo deste modo para a afirmação da comunidade escolar enquanto espaço 
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privilegiado de integração e socialização; combater situações tipificadas como novas 
formas de violência na comunidade escolar, como seja o bullying, a violência no namoro, 
entre outros; promover um ambiente industrial com riscos minimizados; e elaborar um 
diagnóstico na Freguesia sede do Concelho, especialmente abrangida pelo CLS, com 
base na informação disponível nas Forças de Segurança, Câmara Municipal de 
Mangualde e demais parceiros estratégicos. 

É de referir que os Contratos Locais de Segurança permitem fazer um diagnóstico 
científico dos problemas de segurança nos concelhos e um inventário dos meios 
disponíveis. Desta forma, materializam o princípio da articulação de esforços, envolvendo 
o Ministério da Administração Interna, as Forças de Segurança e as Autarquias. 
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Percursos Pedestres em Mangualde Reúnem Centenas de Participantes 

Ontem, dia 6 de Março, em Guimarães Tavares – Mangualde - teve lugar o passeio pelos 
«Trilhos de Gil Vicente». Os cerca de cem participantes, de diversas faixas etárias, 
reuniram-se na Capela de Nossa Sr.ª do Pranto, onde teve início o percurso pelas 9h15, 
que terminou cerca das 11h30. 

No dia 3 de Abril está marcado, na Capela da Nossa Sr.ª da Esperança, o segundo 
Percurso Pedestre nos «Trilhos de Ludares», em Quintela de Azurara. E no dia 1 de Maio, 
será possível trilhar os «Caminhos do Bom Sucesso», em São João da Fresta. O 
Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local escolhido para ponto de encontro. A 22 de 
Maio realiza-se um Percurso Pedestre em Darei - Fagilde. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos 
Verdes» vai ser possível no dia 5 de Junho, em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início 
na Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes. 

Recorda-se que o Primeiro Percurso de 2011 teve lugar a 6 de Fevereiro. Nessa data, 
cerca de 50 pessoas participaram no designado «Trilhos de Ludares». A iniciativa 
decorreu em Quintela de Azurara. 

Todos estes Percursos Pedestres realizam-se no âmbito do projecto «Conhecer 
Mangualde», promovido pela Câmara Municipal de Mangualde, e acontecem sempre aos 
Domingo entre as 9h00 e as 12h00. As inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas 
Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 
desporto@cmmangualde.pt
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“A segurança é um bem de todos e para todos” 

Assinatura do Contrato Local de Segurança de Mangualde 

O Ministro da Administração Interna, Rui Pereira, e a Secretária de Estado da 
Administração Interna, Dalila Araújo,  marcaram presença em Mangualde,  na cerimónia 
de assinatura do Contrato Local de Segurança de Mangualde. 

No salão nobre da Câmara Municipal de Mangualde procedeu-se à assinatura. O 
Governador Civil do Distrito de Viseu, Miguel Ginestal, e o presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João Azevedo, foram algumas das individualidades que 
marcaram presença. 

O Contrato Local de Segurança de Mangualde vai direccionar, maioritariamente,  a sua 
acção para as escolas e para os parques industriais.

Apesar de apelidar a cidade de Mangualde como “segura”, Miguel Ginestal lembrou que a 
mesma ocupa o terceiro lugar na criminalidade organizada,  a nível nacional. E, na 
tentativa de antecipar problemas, “esta é uma medida de prevenção”, diz João Azevedo. 
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Rui Pereira considera  ”a segurança  um bem de todos e para todos”. Este foi o 
segundo  Contrato Local de Segurança assinado no distrito de Viseu. 
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Mangualde – Contrato Local de Segurança assinado esta semana 

(FOTO DÃOTV) 
Esta sexta-feira, dia 4 de Março, 12h00, Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Mangualde com a presença do Ministro da Administração Interna, Rui 
Pereira, do Governador Civil de Viseu, Miguel Ginestal e do Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo. 
Na próxima sexta-feira, dia 4 de Março, pelas 12h00, realiza-se no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Mangualde a assinatura do Contrato Local de Segurança de 
Mangualde. O contrato, celebrado entre o Ministério da Administração Interna e a 
Câmara Municipal de Mangualde, pretende aproximar as Forças de Segurança 
das necessidades e expectativas dos cidadãos. A cerimónia contará com a 
presença de Rui Pereira, Ministro da Administração Interna, de Miguel Ginestal, 
Governador Civil de Viseu, e de João Azevedo, Presidente da Câmara de 
Mangualde. 
De forma a elevar os níveis de segurança no concelho de Mangualde, este 
contrato tem como principais objectivos reduzir a criminalidade e a delinquência 
juvenil, os comportamentos de risco nas escolas e nas áreas envolventes, reforçar 
o policiamento de proximidade, fomentar o civismo e a cidadania e promover um 
ambiente industrial com riscos minimizados. 
É de referir que os Contratos Locais de Segurança permitem fazer um diagnóstico 
científico dos problemas de segurança nos concelhos e um inventário dos meios 
disponíveis. Desta forma, materializam o princípio da articulação de esforços, 
envolvendo o Ministério da Administração Interna, as Forças de Segurança e as 
Autarquias. 
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Mangualde acolhe semana da leitura (1-4 de Março) c/ Som 

Nas Bibliotecas Escolares e na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Encontro 
de Escritores, livro gigante, concursos, troca de livros e partilha de leituras são 
algumas das actividades que ocupam esta semana dedicada ao prazer de ler. 
Participação do escritor Infanto-Juvenil, Pedro Seromenho no dia 3 de Março. 
Para fomentar o gosto pela leitura e envolver toda a comunidade, as Bibliotecas 
Escolares e a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves promovem a Semana da 
Leitura em Mangualde. A iniciativa começa hoje, e decorre até 4 de Março, e conta 
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Rádio Mangualde e do 
Comércio Local. 
Um livro gigante de esferovite na entrada da Câmara Municipal de Mangualde 
marca o início de uma semana repleta de leituras. O livro foi construído pela 
equipa da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e vai permitir às crianças 
colocar frases sobre a leitura e o prazer de ler. 
É de referir que, no âmbito da Semana da Leitura vão ser promovidas diversas 
actividades. 
Assim, amanhã, 1 de Março, da parte da manhã, todos os alunos dos 
Agrupamentos de Escolas de Mangualde vão ter a oportunidade de participar na 
iniciativa “Todos a ler!”. Para os alunos do 1º e 2º Ciclos foi preparado um Circuito 
de Leitura “Ao Ritmo das Palavras”, que vai realizar-se junto à Câmara Municipal. 
Os alunos terão ainda a oportunidade de trocar livros que já leram por outros que 
ainda não leram. Esta iniciativa, intitulada “Trago eu, levas tu!”, possibilita um 
envolvimento entre os alunos e a comunidade. Paralelamente, na Escola 
Secundária Felismina Alcântara vai realizar-se o concurso “A César o que é de 
César”. 
Durante a tarde, vão realizar-se três iniciativas, em simultâneo, com início previsto 
para as 14h30. Assim, no Ex-Colégio os alunos do 1º ciclo vão assistir à 
apresentação de histórias, dinamizadas pelas técnicas da Biblioteca Municipal. No 
Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara pode assistir-se às leituras 
partilhadas e no Jardim-de-Infância dos Matados, Fernanda Barnosa e Cremilde 
Freitas, professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde, vão conduzir a 
sessão “Sabes Contar uma História” destinada aos alunos do 12º ano do Curso 
Profissional Técnico de Apoio à Infância. Pelas 15h00, os alunos do 12º ano da 
Escola Secundária Felismina Alcântara vão animar o Lar da Misericórdia com as 
“Leituras Seniores”. 
O dia termina com a apresentação do livro “Reis, Rainhas e Pães Saloios” de 
Emília Teles. A sessão destina-se aos alunos dos cursos EFA e realiza-se na 
Escola Secundária Felismina Alcântara. 
“Da palavra ao palco”, a “Maratona da Leitura” e os “Mensageiros da Leitura” são 
as actividades previstas para a manhã da próxima quarta-feira, 2 de Março. A 
primeira realiza-se na Escola dos Carvalhos e nas escolas do Agrupamento de 
Escolas Gomes Eanes de Azurara, a segunda tem lugar no Ex-Colégio e a terceira 
nas escolas do Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara e do 
Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório. Da parte da tarde, o Agrupamento de 
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Escolas Gomes Eanes de Azurara acolhe a iniciativa “Animação de Histórias” e a 
Escola Secundária Felismina Alcântara o teatro de fantoches “Porque somos de 
cores diferentes?”. As iniciativas dirigem-se aos alunos do 1º Ciclo. Para as 14h30 
está ainda previsto o concurso “Entre Palavras” a decorrer na Escola Secundária. 
Pedro Saromenho, Filipe Duarte e Carlos Paixão são os escritores que vão 
participar no “Encontro de Escritores” que se realizará no dia 3 de Março, quinta-
feira. Pedro Seromenho, vai estar na Biblioteca Municipal, onde realizará duas 
sessões com turmas do 7º e 8º anos do Agrupamento de Escolas Ana Castro 
Osório e da Escola Secundária Felismina Alcântara. A sessão da manhã está 
marcada para as 10h30 e a da tarde para as 15h30. O público poderá ainda visitar 
a Exposição de ilustração do escritor de literatura infanto-juvenil exibida no átrio 
principal da Biblioteca Municipal. Filipa Duarte visita a Agrupamento de Escolas 
Gomes Eanes de Azurara da parte da manhã. As intervenções com os alunos do 
1º Ciclo realizam-se às 9h15 e às 10h45 e com os alunos do 2º Ciclo às 12h00. A 
Escola dos Carvalhos e o Ex-Colégio vão receber a escritora da parte da tarde, às 
14h15 e 15h15, respectivamente. Carlos Paixão fala aos alunos do 3º ano da 
Escola dos Carvalhos pelas 16h00. A iniciativa “Animação de Histórias” realiza-se 
no Ex-Colégio Inglês e é dinamizada por Amílcar Marto, professor do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde. Estão previstas realizarem-se três 
sessões com início às 11h30, 13h30 e 14h15, destinadas aos alunos do 3º ano, 1º 
ano e 2º ano respectivamente. 
No dia 4 de Março, sexta-feira, a Biblioteca Municipal acolhe duas sessões do 
teatro de fantoches “Florentinos&Cª”. A primeira sessão realiza-se às 10h30 e 
destina-se aos alunos do 5º e 6º ano. A segunda sessão realiza-se às 14h30 e 
tem como destinatários os alunos do préescolar. 
Durante a manhã é a vez do Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório receber 
a “Maratona da Leitura”. A actividade dinamizada pelos alunos do curso 
Profissional Técnico de Apoio à Infância “ Da palavra ao palco” realiza-se no Ex-
Colégio e destina-se aos alunos do 1º e 2º ano. 

Paralelamente, durante toda a semana, vão 
decorrer as iniciativas “Partilhar Leituras”, que promove o envolvimento da 
comunidade nas leituras em sala de aula, e as “Leituras na Rádio”, que vão passar 
na Rádio de Mangualde. As leituras serão posteriormente disponibilizadas no site 
da Biblioteca Municipal. Ainda no decorrer da Semana da Leitura, vão estar 
patentes as exposições: “Ilustrações 900 – História de um Rei”, “As mulheres no 
Nobel da Literatura” e 
“Uma página da minha vida” nas Escolas de Mangualde. Será, ainda, possível 
admirar as montras de livros elaboradas pelo comércio local, na sua maioria 
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decoradas com livros da Biblioteca Municipal de Mangualde, e assistir à projecção 
de vários filmes enquadrados no programa “Do livro...ao filme”, no Agrupamento 
de Escolas. As escolas vão estar decoradas em consonância com a temática e 
vão ser dados testemunhos de leitura. 
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Mangualde – «CONHECER MANGUALDE» a pé - Município promove 
o desporto e dá a conhecer o concelho 

Primeiro Percurso Pedestre de 2011 realizou-se a 6 de Fevereiro, em Quintela 
de Azurara. Inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal 
de Mangualde, vão realizar-se vários Percursos Pedestres até finais de Maio 
A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de Mangualde, insere-se no âmbito 
das Actividades Desportivas da Câmara Municipal. Quintela de Azurara recebeu, 
no passado dia 6 de Fevereiro, o primeiro Percurso Pedestre de 2011 designado 
«Trilhos de Ludares». A Capela da Nossa Sr.ª da Esperança foi o local 
escolhido para o início do percurso. A iniciativa realizou-se no âmbito do projecto 
«Conhecer Mangualde» promovido pela Câmara Municipal de Mangualde. 
Inserido nas Actividades Desportivas 2011 da Câmara Municipal de Mangualde, 
vão realizar-se vários Percursos Pedestres. Assim, no dia 6 de Março, em 
Guimarães Tavares tem lugar o passeio pelos «Trilhos de Gil Vicente». Os 
participantes deverão reunir-se na Capela de Nossa Sr.ª do Pranto, onde terá 
início o percurso. Percorrer a «Rota da Sr.ª dos Verdes» vai ser possível no dia 3 
de Abril, em Abrunhosa-a-Velha. O percurso tem início na Capela de Nossa 
Sr.ª dos Verdes. Já no dia 1 de Maio, será possível trilhar os «Caminhos do Bom 
Sucesso», em Chãs Tavares. O Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima foi o local 
escolhido para ponto de encontro. A 22 de Maio realiza-se um Percurso Pedestre 
em Darei - Fagilde. E no dia 5 de Junho está marcado, na Capela da Nossa Sr.ª 
da Esperança, o segundo Percurso Pedestre nos «Trilhos de Ludares», em 
Quintela de Azurara. 
Relembramos que todos os Percursos Pedestres se realizam ao Domingo entre as 
9h00 e as 12h00 e que as inscrições devem ser efectuadas nas Piscinas 
Municipais de Mangualde, através dos contactos: 232 619 820 
desporto@cmmangualde.pt .

PERCURSOS PEDESTRES 
«Conhecer Mangualde» 
Programação 
«Trilhos de Ludares» 
6 de Fevereiro e 5 de Junho, em Quintela de Azurara 
Início do percurso: Capela da Nossa Sr.ª da Esperança 
«Trilhos de Gil Vicente» 
6 de Março, em Guimarães de Tavares 
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª do Pranto 
«Rota da Sr.ª dos Verdes» 
3 de Abril, em Abrunhosa-a-Velha 
Início do percurso: Capela de Nossa Sr.ª dos Verdes 
«Caminhos do Bom Sucesso» 
1 de Maio, em Chãs Tavares 
Início do percurso: Monumento de Nossa Sr.ª de Fátima 
22 de Maio 
Em Darei – Fagilde 
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Mangualde – Jovem mangualdense expõe pela primeira vez 

Inauguração no dia 3 de Março, quinta-feira, pelas 16h00 
Exposição de Pintura de R. Neves decorrerá de 3 a 31 de Março, no Salão de 
Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Entrada livre. 
O Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe de 3 a 
31 de Março a Exposição de Pintura de R. Neves. A iniciativa é promovida pela 
Câmara Municipal de Mangualde e tem inauguração marcada para as 16h00. R. 
Neves terá a oportunidade de expor o seu trabalho pela primeira vez. . 
Neste momento inédito para o jovem mangualdense, o artista demonstra 
claramente toda a sua paixão pela pintura e apresenta um trabalho inovador, 
através de um conjunto de quadros verdadeiramente originais. 
A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário: 
Segunda-feira – 14h00 às 18h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00 
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Mangualde – IV Formação geral em voluntariado a 28 de Fevereiro e 2 
de Março 

28 Fevereiro e 2 Março, 18h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves 
A iniciativa é uma organização do Banco Local de Voluntariado de Mangualde e 
constitui uma etapa fundamental para o enquadramento dos voluntários em 
Instituições e Projectos receptores de Voluntariado. 
A Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves acolhe, nos dias 28 de Fevereiro e 2 de 
Março, a Formação Geral em Voluntariado, que conta já com quatro edições. As 
duas sessões da formação, promovida pelo Banco Local de Voluntariado de 
Mangualde, têm início marcado para as 18h00. 
Constituindo uma etapa fundamental para o seu enquadramento em Instituições e 
Projectos receptores de Voluntariado, esta acção é dirigida a todos os voluntários 
inscritos no Banco Local de Voluntariado de Mangualde. A importância, o percurso 
histórico e princípios enquadradores do voluntariado, o Programa de Voluntariado, 
as Motivações, os Direitos e Deveres e a importância e influência das relações 
interpessoais e do trabalho em equipa são os principais temas a serem abordados 
pelas Técnicas de Acção, Social Sofia Vaz e Margarida Chaves. 
A duração prevista de cada sessão é de duas horas.
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Mangualde - Posto de atendimento ao cidadão reconvertido em Balcão 
Multiserviços 

Mais serviços - Balcão Multiserviços representa 11 entidades e disponibiliza 
72 serviços 
Autarquia Mangualdense vê aprovada a reconversão do Posto de Atendimento ao 
Cidadão (PAC) em Balcão Multiserviços de 2ª geração (BMS). 
Com o objectivo de «melhorar os serviços prestados aos cidadãos», a Câmara 
Municipal de Mangualde viu aprovada a reconversão do Posto de Atendimento ao 
Cidadão (PAC) em Balcão Multiserviços de 2ª geração (BMS). A aprovação 
resultou da visita dos representantes da Agência para a Modernização 
Administrativa, IP (AMA). 
Esta valência vai disponibilizar aos munícipes 72 serviços da responsabilidade de 
11 entidades em substituição dos 25 serviços das cinco entidades actualmente 
disponíveis no PAC de Mangualde. 
A ADSE, o Centro Nacional e Pensões, o Instituto da Segurança Social, o Instituto 
da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, a Caixa Geral de Aposentações, o 
Portal do Cidadão, a Direcção-Geral do Consumidor, o Automóvel Clube de 
Portugal, a Administração Regional de Saúde, a Direcção-Geral da Administração 
de Justiça e a EDP são as entidades representadas no novo Balcão Multiserviços 
de Mangualde. 
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Stand mangualdense promoveu turismo regional 

O turismo de natureza, associado ao património, ao artesanato, à gastronomia e aos 
vinhos, marcou a presença da Câmara Municipal de Mangualde na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL) 2011. O certame, que constitui uma referência internacional, realizou-se de 
23 a 27 de Fevereiro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. 
Com o objectivo de promover o Turismo de Mangualde, o stand da Câmara Municipal 
promoveu diversas iniciativas. Assim, no dia 24 de Janeiro, foi possível degustar vinhos 
do Dão, saborear o queijo da Serra, o requeijão com doce de abóbora, os enchidos, os 
pastéis de feijão, as cavacas, o mel, as maçãs Bravo Mangualde, o pão de centeio, a broa 
de milho e os bombons. Nesta agradável prova gastronómica foi, ainda, apresentado um 
produto novo – o pão surpresa recheado. Paralelamente à mostra gastronómica, foi 
possível assistir às bordadeiras de Tibaldinho a bordarem ao vivo, apreciar o artesanato, 
as cerâmicas e a olaria. A actuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses da 
Mesquitela” animou o stand Mangualdense no dia 26 de Fevereiro. Alegremente, o grupo 
interagiu com o público com as danças e cantares da Beira Alta. 
A promoção e divulgação do concelho contou com o empenho e a colaboração de 
diversas entidades: a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, a Adega Cooperativa de Mangualde, a Sogrape, a Quinta dos Roques, a Quinta 
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de Santo António, a CESCE Sociedade Agrícola S.A., a Queijaria do Basílio, a Queijaria 
de Armando Tavares Soares Sequeira, a Mel de Harold Hafner, a Cooperativa Agrícola de 
Mangualde, o Patronato, a Princesa do Castelo, a Pameca, a Pastelaria Espiga Dourada, 
o Talho “O António”, o Talho Fausto, o Hotel Senhora do Castelo, a Estalagem Cruz da 
Mata, o Hotel Rural Mira Serra, o restaurante “O Valério”, o restaurante “Moderno”, o 
restaurante “Gestur”, as Cerâmicas Maria do Amparo, os Matarrachos – Sérgio Amaral, as 
bordadeiras D. Cidália e D. Júlia (Bordados de Tibaldinho – Alcafache). A todos os que 
acompanharam e contribuíram para uma melhor promoção e divulgação do concelho, a 
Autarquia Mangualdense dirige especial agradecimento.

10 RAZÕES PARA VISITAR MANGUALDE 
É de salientar que, desde a gastronomia aos monumentos, passando pela história, o 
artesanato, as festas, as feiras e as romarias, o stand mangualdense apresentou ainda 
dez razões para visitar o concelho: 1- Mangualde, terra antiquíssima; 2- rica gastronomia; 
3- artesanato variado; 4- termas sulfurosas de Alcafache; 5- vinho do Dão; 6- não faltam 
as feiras, festas e romarias; 7- Mangualde um tesouro natural; 8- belos monumentos 
históricos; 9- barragem de Fagilde; 10- visitar Mangualde através de percursos. 
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Stand Mangualdense Promoveu Turismo Regional 

O turismo de natureza, associado ao património, ao artesanato, à gastronomia e aos 
vinhos, marcou a presença da Câmara Municipal de Mangualde na Bolsa de Turismo de 
Lisboa (BTL) 2011. O certame, que constitui uma referência internacional, realizou-se de 
23 a 27 de Fevereiro, na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações. 

Com o objectivo de promover o Turismo de Mangualde, o stand da Câmara Municipal 
promoveu diversas iniciativas. Assim, no dia 24 de Janeiro, foi possível degustar vinhos 
do Dão, saborear o queijo da Serra, o requeijão com doce de abóbora, os enchidos, os 
pastéis de feijão, as cavacas, o mel, as maçãs Bravo Mangualde, o pão de centeio, a broa 
de milho e os bombons. Nesta agradável prova gastronómica foi, ainda, apresentado um 
produto novo – o pão surpresa recheado. Paralelamente à mostra gastronómica, foi 
possível assistir às bordadeiras de Tibaldinho a bordarem ao vivo, apreciar o artesanato, 
as cerâmicas e a olaria. A actuação do Rancho Folclórico “Os Camponeses da 
Mesquitela” animou o stand Mangualdense no dia 26 de Fevereiro. Alegremente, o grupo 
interagiu com o público com as danças e cantares da Beira Alta. 

A promoção e divulgação do concelho contou com o empenho e a colaboração de 
diversas entidades: a AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de 
Portugal, a Adega Cooperativa de Mangualde, a Sogrape, a Quinta dos Roques, a Quinta 
de Santo António, a CESCE Sociedade Agrícola S.A., a Queijaria do Basílio, a Queijaria 
de Armando Tavares Soares Sequeira, a Mel de Harold Hafner, a Cooperativa Agrícola de 
Mangualde, o Patronato, a Princesa do Castelo, a Pameca, a Pastelaria Espiga Dourada, 
o Talho “O António”, o Talho Fausto, o Hotel Senhora do Castelo, a Estalagem Cruz da 
Mata, o Hotel Rural Mira Serra, o restaurante “O Valério”, o restaurante “Moderno”, o 
restaurante “Gestur”, as Cerâmicas Maria do Amparo, os Matarrachos - Sérgio Amaral, as 
bordadeiras D. Cidália e D. Júlia (Bordados de Tibaldinho – Alcafache). A todos os que 
acompanharam e contribuíram para uma melhor promoção e divulgação do concelho, a 
Autarquia Mangualdense dirige especial agradecimento.

10 Razões Para Visitar Mangualde

É de salientar que, desde a gastronomia aos monumentos, passando pela história, o 
artesanato, as festas, as feiras e as romarias, o stand mangualdense apresentou ainda 
dez razões para visitar o concelho: 1- Mangualde, terra antiquíssima; 2- rica gastronomia; 
3- artesanato variado; 4- termas sulfurosas de Alcafache; 5- vinho do Dão; 6- não faltam 
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as feiras, festas e romarias; 7- Mangualde um tesouro natural; 8- belos monumentos 
históricos; 9- barragem de Fagilde; 10- visitar Mangualde através de percursos. 
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Aprender a poupar em Mangualde 

O consumidor necessita de cada vez mais informação para uma escolha acertada, que 
satisfaça as suas reais necessidades, dentro das suas efectivas possibilidades 
financeiras, evitando situações de consumo excessivo ou mesmo de sobreendividamento.
Sendo esta uma necessidade identificada, no âmbito do Plano de Acção 2011 da Rede 
Social, no Eixo de Intervenção “Fomentar a Funcionalidade Familiar” e também no âmbito 
da comemoração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o CIAC – Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor, em articulação com o Conselho Local de Acção 
Social de Mangualde (Rede Social) vai promover uma acção de informação e 
sensibilização subordinada ao tema “Poupança e Sobreendividamento”, no próximo dia 16 
de Março, pelas 14h30, no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde. 

As inscrições são gratuitas até ao dia 11 de Março no CIAC de Mangualde (Largo Dr. 
Couto; 3534-004 Mangualde) ou através dos contactos: telefone 232 619 880 e e-mail 
consumidor@cmmangualde.pt.
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Assinatura do contrato local de segurança de Mangualde 

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Março, pelas 12h00, realiza-se no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Mangualde a assinatura do Contrato Local de Segurança de 
Mangualde. O contrato, celebrado entre o Ministério da Administração Interna e a Câmara 
Municipal de Mangualde, pretende aproximar as Forças de Segurança das necessidades 
e expectativas dos cidadãos. A cerimónia contará com a presença de Rui Pereira, Ministro 
da Administração Interna, de Miguel Ginestal, Governador Civil de Viseu, e de João 
Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde. 
De forma a elevar os níveis de segurança no concelho de Mangualde, este contrato tem 
como principais objectivos reduzir a criminalidade e a delinquência juvenil, os 
comportamentos de risco nas escolas e nas áreas envolventes, reforçar o policiamento de 
proximidade, fomentar o civismo e a cidadania e promover um ambiente industrial com 
riscos minimizados. 
É de referir que os Contratos Locais de Segurança permitem fazer um diagnóstico 
científico dos problemas de segurança nos concelhos e um inventário dos meios 
disponíveis. Desta forma, materializam o princípio da articulação de esforços, envolvendo 
o Ministério da Administração Interna, as Forças de Segurança e as Autarquias. 
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Mangualde acolhe semana da leitura 

Para fomentar o gosto pela leitura e envolver toda a comunidade, as Bibliotecas Escolares 
e a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves promovem a Semana da Leitura em 
Mangualde. A iniciativa começa amanhã, e decorre até 4 de Março, e conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Mangualde, da Rádio Mangualde e do Comércio Local. 

Um livro gigante de esferovite na entrada da Câmara Municipal de Mangualde marca o 
início de uma semana repleta de leituras. O livro foi construído pela equipa da Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves e vai permitir às crianças colocar frases sobre a leitura e o 
prazer de ler. 

É de referir que, no âmbito da Semana da Leitura vão ser promovidas diversas 
actividades. Assim, amanhã, 1 de Março, da parte da manhã, todos os alunos dos 
Agrupamentos de Escolas de Mangualde vão ter a oportunidade de participar na iniciativa 
“Todos a ler!”. Para os alunos do 1º e 2º Ciclos foi preparado um Circuito de Leitura “Ao 
Ritmo das Palavras”, que vai realizar-se junto à Câmara Municipal. Os alunos terão ainda 
a oportunidade de trocar livros que já leram por outros que ainda não leram. Esta 
iniciativa, intitulada “Trago eu, levas tu!”, possibilita um envolvimento entre os alunos e a 
comunidade. Paralelamente, na Escola Secundária Felismina Alcântara vai realizar-se o 
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concurso “A César o que é de César”. Durante a tarde, vão realizar-se três iniciativas, em 
simultâneo, com início previsto para as 14h30. Assim, no Ex-Colégio os alunos do 1º ciclo 
vão assistir à apresentação de histórias, dinamizadas pelas técnicas da Biblioteca 
Municipal. No Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara pode assistir-se às 
leituras partilhadas e no Jardim-de-Infância dos Matados, Fernanda Barnosa e Cremilde 
Freitas, professores do Agrupamento de Escolas de Mangualde, vão conduzir a sessão 
“Sabes Contar uma História” destinada aos alunos do 12º ano do Curso Profissional 
Técnico de Apoio à Infância. Pelas 15h00, os alunos do 12º ano da Escola Secundária 
Felismina Alcântara vão animar o Lar da Misericórdia com as “Leituras Seniores”. O dia 
termina com a apresentação do livro “Reis, Rainhas e Pães Saloios” de Emília Teles. A 
sessão destina-se aos alunos dos cursos EFA e realiza-se na Escola Secundária 
Felismina Alcântara. 

“Da palavra ao palco”, a “Maratona da Leitura” e os “Mensageiros da Leitura” são as 
actividades previstas para a manhã da próxima quarta-feira, 2 de Março. A primeira 
realiza-se na Escola dos Carvalhos e nas escolas do Agrupamento de Escolas Gomes 
Eanes de Azurara, a segunda tem lugar no Ex-Colégio e a terceira nas escolas do 
Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara e do Agrupamento de Escolas Ana 
Castro Osório. Da parte da tarde, o Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara 
acolhe a iniciativa “Animação de Histórias” e a Escola Secundária Felismina Alcântara o 
teatro de fantoches “Porque somos de cores diferentes?”. As iniciativas dirigem-se aos 
alunos do 1º Ciclo. Para as 14h30 está ainda previsto o concurso “Entre Palavras” a 
decorrer na Escola Secundária. 

Pedro Saromenho, Filipe Duarte e Carlos Paixão são os escritores que vão participar no 
“Encontro de Escritores” que se realizará no dia 3 de Março, quinta-feira. Pedro 
Seromenho, vai estar na Biblioteca Municipal, onde realizará duas sessões com turmas 
do 7º e 8º anos do Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório e da Escola Secundária 
Felismina Alcântara. A sessão da manhã está marcada para as 10h30 e a da tarde para 
as 15h30. O público poderá ainda visitar a Exposição de ilustração do escritor de literatura 
infanto-juvenil exibida no átrio principal da Biblioteca Municipal. Filipa Duarte visita a 
Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara da parte da manhã. As intervenções 
com os alunos do 1º Ciclo realizam-se às 9h15 e às 10h45 e com os alunos do 2º Ciclo às 
12h00. A Escola dos Carvalhos e o Ex-Colégio vão receber a escritora da parte da tarde, 
às 14h15 e 15h15, respectivamente. Carlos Paixão fala aos alunos do 3º ano da Escola 
dos Carvalhos pelas 16h00. A iniciativa “Animação de Histórias” realiza-se no Ex-Colégio 
Inglês e é dinamizada por Amílcar Marto, professor do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde. Estão previstas realizarem-se três sessões com início às 11h30, 13h30 e 
14h15, destinadas aos alunos do 3º ano, 1º ano e 2º ano respectivamente. 

No dia 4 de Março, sexta-feira, a Biblioteca Municipal acolhe duas sessões do teatro de 
fantoches “Florentinos&Cª”. A primeira sessão realiza-se às 10h30 e destina-se aos 
alunos do 5º e 6º ano. A segunda sessão realiza-se às 14h30 e tem como destinatários os 
alunos do pré-escolar. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

01-03-2011

Mangualde acolhe semana da leitura

Internet Nacional

Mangualde acolhe semana da leitura 01-03-2011 INTERNET

ID
:

35
32

44
3

2 de 3



Durante a manhã é a vez do Agrupamento de Escolas Ana Castro Osório receber a 
“Maratona da Leitura”. A actividade dinamizada pelos alunos do curso Profissional 
Técnico de Apoio à Infância “ Da palavra ao palco” realiza-se no Ex-Colégio e destina-se 
aos alunos do 1º e 2º ano. 

Paralelamente, durante toda a semana, vão decorrer as iniciativas “Partilhar Leituras”, que 
promove o envolvimento da comunidade nas leituras em sala de aula, e as “Leituras na 
Rádio”, que vão passar na Rádio de Mangualde. As leituras serão posteriormente 
disponibilizadas no site da Biblioteca Municipal. Ainda no decorrer da Semana da Leitura, 
vão estar patentes as exposições: “Ilustrações 900 – História de um Rei”, “As mulheres no 
Nobel da Literatura” e “Uma página da minha vida” nas Escolas de Mangualde. Será, 
ainda, possível admirar as montras de livros elaboradas pelo comércio local, na sua 
maioria decoradas com livros da Biblioteca Municipal de Mangualde, e assistir à projecção 
de vários filmes enquadrados no programa “Do livro…ao filme”, no Agrupamento de 
Escolas. As escolas vão estar decoradas em consonância com a temática e vão ser 
dados testemunhos de leitura. 
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