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Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está
optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a cr[...]
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72 04-11-2010 A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de
Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está
optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a cr[...]

RTPN » Bom Dia Portugal 08:12:07
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DE APOIO
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTP 1 » Bom Dia Portugal
Hora: 07:42:26

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTP 1

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:14

Hora de início da notícia 07:42:26
Hora de fim da notícia 07:44:40

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373667

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTP 1 » Bom Dia Portugal
Hora: 08:12:07

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTP 1

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:08

Hora de início da notícia 08:12:07
Hora de fim da notícia 08:14:15

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373700

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTP 1 » Bom Dia Portugal
Hora: 09:09:03

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTP 1

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:08

Hora de início da notícia 09:09:03
Hora de fim da notícia 09:11:11

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373739

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTPN » Bom Dia Portugal
Hora: 07:42:26

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTPN

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:14

Hora de início da notícia 07:42:26
Hora de fim da notícia 07:44:40

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373759

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTPN » Bom Dia Portugal
Hora: 08:12:07

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTPN

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:08

Hora de início da notícia 08:12:07
Hora de fim da notícia 08:14:15

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373764

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 04-11-2010
Fonte: RTPN » Bom Dia Portugal
Hora: 09:09:03

Data da notícia 04-11-2010
Fonte RTPN

Programa Bom Dia Portugal
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:08

Hora de início da notícia 09:09:03
Hora de fim da notícia 09:11:11

Tipo de programa Informação
Duração do programa 03:00:00

Hora de início do programa 07:00:00
Hora de fim do programa 10:00:00

Apresentador João Tomé de Carvalho
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373772

Comentário
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Notícia de TV

A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes director financeiro da PSA está optimista.
A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Data: 03-11-2010
Fonte: RTP 1 » Portugal em Directo
Hora: 18:11:11

Data da notícia 03-11-2010
Fonte RTP 1

Programa Portugal em Directo
Síntese A PSA contratou 300 novos trabalhadores para a unidade de Mangualde. (IN) Elísio Fernandes

director financeiro da PSA está optimista. A autarquia e o Governo estão a fazer tudo para que a
crise não volte a afectar a empresa. (IN) José Junqueiro.

Tipo de notícia Notícia
Duração da notícia 00:02:24

Hora de início da notícia 18:11:11
Hora de fim da notícia 18:13:35

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

Hora de início do programa 18:00:00
Hora de fim do programa 19:00:00

Apresentador Dina Aguiar
Entrevistado(s)

Entrevistador(es)
Observações

N.º Série 3373841

Comentário
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726 Postos de Trabalho e 42 Milhões de Euros em Mangualde 

LOCAL

Protocolos de Investimento: 726 Postos de Trabalho e 42 Milhões de Euros em Mangualde
Dia 1 de Dezembro 

No próximo dia 1 de Dezembro, quarta-feira, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de 
Mangualde, Dr. Alexandre Alves, terá lugar a Cerimónia de assinatura de Protocolos de Investimento - 
Diplomacia Económica Local, que contará para o efeito com as presenças do Secretário de Estado da 
Administração Local, José Junqueiro, do Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, Basílio Horta, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e das 
32 empresas envolvidas nestes protocolos. 

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

São diversas e distintas as actividades económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos automóveis, 
logística e transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes / 
detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica de precisão, fabrico 
de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, confecções, indústria metalúrgica, 
arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, comércio e transformação de vestuário, alimentação 
animal, restauração, entre outras. 
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Requalificação da Avenida da Senhora do Castelo 

PATRIMÓNIO

Requalificação da Avenida da Senhora do Castelo | Investimento Municipal de 2,3 milhões de 
euros
Aprovada na última reunião de Câmara. 

Requalificação da Avenida da Senhora do Castelo foi aprovada na última reunião de Câmara. A intervenção 
representa um investimento da Câmara Municipal de Mangualde de 2,3 milhões de euros e os trabalhos a 
efectuar dizem respeito a terraplenagem, drenagem, equipamento de sinalização e segurança, entre outros. 
A reunião de Câmara realizada no passado dia 15 de Outubro aprovou esta intervenção, cujo traçado em 
questão tem uma extensão total de 1.355,978m, iniciando-se na Rotunda junto às escadinhas da Senhora 
do Castelo, e terminando na Rua Primeiro de Maio próximo ao Mercado Municipal de Mangualde. 

Todo o projecto compreende a requalificação e beneficiação dada Avenida, para uma velocidade 
base de 50km/h, a criação de lugares de estacionamento, boa acessibilidade pedonal, uma ciclovia e 
um espaço a tratar paisagisticamente. 

A Avenida a requalificar apresenta uma orografia difícil e motivadora de problemas de segurança rodoviária 
que serão mitigados através da intervenção agora em marcha. Foi tido em conta o uso da Avenida como 
passeio público, procurando articulá-la com o futuro Parque da Cidade, situado junto ao morro da Sra. do 
Castelo. Será privilegiado o uso de bicicletas através da criação de uma ciclovia com ponto de descanso 
junto ao estacionamento na zona da Feira. A solução base teve como objectivo garantir uma plataforma 
com via dupla e separador central, passeios e ciclovia do lado. 
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Autarquia assina protocolos no valor de 42 milhões de euros com 32 
empresas

Câmara de Mangualde vai assinar protocolos, no valor de 42 milhões de euros, com 32 
empresas, que permitirão a criação de 726 postos de trabalho

O secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro, e o presidente da AICEP 
- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Basílio Horta, vão estar, 
na próxima quarta-feira, dia 1 de Dezembro, em Mangualde para presidirem à assinatura 
mais de três dezenas de protocolos de investimento e diplomacia económica local. Os 
acordos, no valor de 42 milhões de euros, serão assinados entre a Câmara Municipal de 
Mangualde e os representantes de 32 empresas, numa cerimónia que terá lugar no 
Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. De acordo com informações da 
autarquia, os protocolos permitirão a criação de 726 postos de trabalho e a ampliação do 
parque empresarial do concelho, nomeadamente, na Zona Industrial de Salgueiro, em 
Várzea de Tavares, em Canedo, em Lavandeira e na Zona InSegundo a mesma fonte, os 
novos investimentos traduzem-se na criação de uma área total de mais de 458 mil metros 
quadrados. As actividades das empresas envolvidas são diversas e vão desde a 
serralharia civil até à restauração, passando pelo sector automóvel, a logística e 
transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes/ 
detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica 
de precisão, fabrico de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, 
confecções, indústria metalúrgica, arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, 
comércio e transformação de vestuário e alimentação animal, entre outras.
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42 milhões de euros e 726 postos de trabalho no concelho de 
Mangualde

Cerimonia de assinatura dos protocolos de investimento decorre a 1 de Dezembro, com as presenças do Secretário de Estado, José 

Junqueiro, e do Presidente da AICEP, Basílio Horta. 32 Empresas, nacionais e internacionais, das quais 13 são novas no concelho,

assinam estes protocolos e vêm assim ampliar em mais 458 mil m2 o Parque Empresarial e criar postos de trabalho. 

(foto: Basilio Horta na sua primeira visita a Mangualde- foto MangualdeOnline)

No próximo dia 1 de Dezembro, quarta-feira, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de 

Mangualde, Dr. Alexandre Alves, terá lugar a Cerimónia de assinatura de Protocolos de Investimento – 

Diplomacia Económica Local, que contará para o efeito com as presenças do Secretário de Estado da 

Administração Local, José Junqueiro, do Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal, Basílio Horta, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e das 

32 empresas envolvidas nestes protocolos. 

Mangualde vê assim ampliado o seu Parque Empresarial – na Zona Industrial de Salgueiro, Várzea de 

Tavares, Canedo, Lavandeira e na Zona Industrial da Senhora do Castelo –, com novos investidores que se 

traduzem em novos Postos de Trabalho. Será criada uma área total de mais de 458 mil m2 e estão 

envolvidas 32 empresas nacionais e internacionais, das quais 13 são novas no concelho. Estão igualmente 

envolvidos cerca de 726 postos de trabalho, que representam um investimento previsto de mais de 42 

milhões de euros. 

São diversas e distintas as actividades económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos automóveis, 

logística e transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes / 

detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica de precisão, fabrico 

de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, confecções, indústria metalúrgica, 

arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, comércio e transformação de vestuário, alimentação 

animal, restauração, entre outras. 
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Protocolos de investimento: 726 postos 
de trabalho e 42 milhões de euros em 
Mangualde
No próximo dia 1 de Dezembro, quarta-feira, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de 
Mangualde, Dr. Alexandre Alves, terá lugar a Cerimónia de assinatura de Protocolos de Investimento – 
Diplomacia Económica Local, que contará para o efeito com as presenças do Secretário de Estado da 
Administração Local, José Junqueiro, do Presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, Basílio Horta, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e das 
32 empresas envolvidas nestes protocolos. 

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

São diversas e distintas as actividades económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos automóveis, 
logística e transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, desinfectantes / 
detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica de precisão, fabrico 
de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, confecções, indústria metalúrgica, 
arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, comércio e transformação de vestuário, alimentação 
animal, restauração, entre outras. 
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42 milhões de euros e 726 postos de trabalho no concelho de 
Mangualde
Cerimonia de assinatura dos protocolos de investimento decorre a 1 de Dezembro, com as presenças do Secretário de 
Estado, José Junqueiro, e do Presidente da AICEP, Basílio Horta. 32 Empresas, nacionais e internacionais, 
das quais 13 são novas no concelho, assinam estes protocolos e vêm assim ampliar em mais 458 mil m2 o 
Parque Empresarial e criar postos de trabalho. 

No próximo dia 1 de Dezembro, quarta-feira, pelas 10h00, no Auditório da Biblioteca Municipal de 
Mangualde, Dr. Alexandre Alves, terá lugar a Cerimónia de assinatura de Protocolos de Investimento – 
Diplomacia Económica Local, que contará para o efeito com as presenças do Secretário de Estado da 
Administração Local, José Junqueiro, do Presidente da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, Basílio Horta, do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e das 
32 empresas envolvidas nestes protocolos. 

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

 São diversas e distintas as actividades económicas envolvidas, desde serralharia civil, veículos 
automóveis, logística e transportes nacionais e internacionais, construções metálicas, iluminação, 
desinfectantes / detergentes e aditivos alimentares, comércio, construção civil, indústria metalomecânica de 
precisão, fabrico de produtos hospitalares descartáveis, comércio de máquinas, confecções, indústria 
metalúrgica, arquitectura, engenharia, decoração, carpintaria, comércio e transformação de vestuário, 
alimentação animal, restauração, entre outras. 

2010-11-26 07:01  
Mangualde (on-line)  
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 “Biblioteca Viva” este sábado – 
Mangualde
Mangualde continua a promover o livro e a leitura no âmbito do 13.º aniversário da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves. No próximo sábado, dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá 
entre as 9h30 e as 18h00 e terá Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como 
principais objectivos conceber uma política de animação cultural adaptada à biblioteca e aos seus leitores, 
criar e promover o serviço de animação cultural da biblioteca, estabelecer parcerias no âmbito da animação 
cultural com entidades congéneres e outras organizações, planear a oferta das actividades adequada à 
missão e público(s)-alvo da biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e 
gerir as situações de crise em eventos, identificando os potenciais problemas.  
“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 14h30, na Biblioteca 
Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de Contacto Social e Cultural. Baseado no conto 
de Hans Christian Andersen, “O Patinho Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em 
que os sons, as cores e os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários 
as crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o respeito pelas 
diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de cidadania. 

Tudo começou esta semana, na passada segunda-feira (22 de Novembro), com sessões de leitura e 
animação, com o professor/animador José Cruchino. À noite, pelas 21h00, realizou-se o espectáculo ODE 
do grupo GAVETA, cuja entrada foi livre. Contando com o apoio decisivo e imprescindível do extraordinário 
leque de grandes escritores e poetas que a nossa língua nos oferece, bem como de alguns nomes 
incontornáveis da literatura estrangeira, o grupo A GAVETA apresentou este espectáculo de promoção da 
leitura que põe em diálogo e confronto diferentes estilos e formas estéticas de tratar as palavras: pedagogia 
da beleza; e em que a leitura é apresentada como fonte inesgotável de conhecimento, beleza e prazer. 

“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias Culturais da 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os espectáculos dirigidos aos jovens estão 
em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a DGLB, e 
têm entrada livre. 
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Mangualde - Iniciativa «Dizer não à submissão» decorre de 22 a 26 de 
Novembro

No âmbito doprojecto "Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar"

Dias 22, 23 e 25 na Escola Secundária de Mangualde e dia 26 na Casa da Azurara. 
Acção decorre no seguimento da parceria entre a Câmara Municipal de Mangualde e a 
Associação Cultura, Conhecimento, Igualdade de Género (ACCIG), tendo em conta o 
projecto "Empoderar para Participar". 

No âmbito do "Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar" realiza-se a acção 
denominada "Dizer não à submissão", que terá lugar nos dias 22, 23, 25 e 26 de 
Novembro e tem como principais destinatários todos os agentes que participam na 
comunidade escolar. Assim, no dia 22 de Novembro Cristina Vaz de Almeida (Gestora de 
Comunicação) aborda a temática "Como fazer uma eficaz comunicação de valores" no 
universo da faixa etária dos 16 anos ou mais, às 17h00 na Escola Secundária de 
Mangualde. No dia seguinte, 23 de Novembro, pela mesma hora e no mesmo local, é a 
vez de Vanda Nascimento (Escritora e Cronista) falar dos "Riscos – Combater e Prevenir" 
numa faixa etária dos 12 aos 16 anos. A palestra "Dimensões e Padrões 
Comportamentais" decorrerá no dia 25 de Novembro, pelas 17h00, no auditório da Escola 
Secundária Felismina Alcântara, e será apresentada por Cristina Vaz de Almeida. No dia 
26 de Novembro às 21h30, realiza-se uma tertúlia na Casa da Azurara intitulada "A 
violência no universo escolar" coordenada pelo Psiquiatra João Redondo e mediada por 
Claúdia Múrias, mestre em Psicologia. Dar a compreender melhor os estilos de vida e 
perfis de crianças e jovens, bem como os seus hábitos na perspectiva da influência dos 
"cenários sociais" (família, escola e amigos) na sua saúde e comportamentos são os 
príncipais objectivos deste Debate de Sensibilização. 

Este projecto "Empoderar para Participar", desenvolvido pela ACCIG em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde, conta com duas fases, uma de informação e outra de 
intervenção que promovem seminários e workshops respectivamente. Assim, na 1ª fase, 
pretende-se sensibilizar os cidadãos para a importância da participação individual como 
motor de coesão social. A iniciativa que se dirige à população em geral, é de entrada livre 
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e pretende promover a intolerância e a rejeição face a estes fenómenos de violência bem 
como alertar para a importância da denúncia junto das autoridades competentes. 

Iniciativa arrancou com seminário "Mostra o Cartão Vermelho à Violência 
Doméstica"

Recorde-se que esta iniciativa arrancou no passado dia 17 de Novembro, com o 
seminário "Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica" integrado no projecto 
"Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar" com o intuito de facilitar processos e 
mecanismos de participação da vida pública. Na abertura e no encerramento do seminário 
estiveram presentes Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal 
de Mangualde, Rosabela Afonso, Coordenadora do Projecto e Presidente da ACCIG, e 
Eugénia Passada, Coordenadora projecto da ACCIG. A iniciativa contou com várias 
intervenções que focaram o III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, os vários 
tipos de violência doméstica e questões de género e igualdade. Intervenções essas que 
ficaram a cargo de Teresa Carvalho (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - 
CIG), do Major Fernandes (Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de 
Viseu), de Tânia Anjos, de Carlos Carona (APCC), de Ilda Afonso e Raquel Teles (União 
de Mulheres Alternativa e Resposta). 

Uma segunda fase do projecto contará com a promoção de workshops que estão 
previstos realizarem-se nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2001 em Mangualde. 

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

Mais informações em www.accig.webnode.com.pt
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Mangualde – Ramp, Theatres Des Vampires e Omission na 17ª edição do 
Hardmetalfest

Festival acontece em Janeiro

Os portugueses Ramp, os italianos Theatres Des Vampires e os espanhóis Omission são 
as principais atracções para a 17.ª edição do Hardmetalfest. 

Os portugueses Ramp irão apresentar o seu mais recente trabalho 'Visions' e, talvez 
alguns clássicos da banda. Theatres Des Vampires é uma das bandas líderes do 
movimento dark/gothic/vampire e vêm a Mangualde presentear o público com a 
apresentação do novo álbum 'Moonligt waltz'. Já a banda espanhola Omission é 
considerada uma das melhores bandas de Thrash da Península Ibérica. 

O festival, que se realiza a 15 de Janeiro em Mangualde, conta ainda com nomes como 
For the Glory (hardcore), Holocausto Canibal (death/gore) e os Painted Black 
(doom/gothic metal). Para completar o cartaz, a edição de 2011 conta ainda com várias 
bandas portuguesas: os Angriff (Mangualde), os Seven Stitches (Grândola), os RDB 
(Covilhã), os Cold Blooded (Lisboa), os Midnight Priest (Coimbra) e os Step Back 
(Penafiel).

A organização assegura que esta edição do festival de metal «vai manter o nível e o 
ecletismo dos anos anteriores», reunindo num só dia uma série de bandas portuguesas e 
estrangeiras. As bancas de merchandising, e de comidas e bebidas vão também fazer 
parte do festival «de modo a que todos saiam de Mangualde satisfeitos». 

Esta será uma «verdadeira maratona de actuações» que terá início por volta das 15h00 e 
irá terminar às 02h30. 
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Alegre exorta dirigentes do PS a envolverem-se na campanha
2010-11-06 

O candidato à Presidência da República Manuel Alegre exortou hoje, sábado, os dirigentes do PS a 
envolverem-se na campanha, por se trata de "um combate muito importante" para a democracia do país.  

Manuel Alegre considera estar em melhores condições do que nas últimas eleições, uma vez que tem o 
apoio quer do seu partido, o PS, quer do BE. 

"Vejo que os socialistas militantes, os socialistas da base, os autarcas, por todo o lado onde tenho estado 
estão comigo e têm respondido à chamada", disse, satisfeito, ao intervir numa sessão pública na Câmara de 
Mangualde. 

No entanto, fez questão de "deixar um alerta a outros para que se mobilizem", considerando que "alguns 
dirigentes têm que falar, têm que tomar parte neste combate". 

"Não é a sucessão dentro do partido que neste momento está em causa. O que está em causa é a 
democracia e é o futuro da democracia", realçou. 

Manuel Alegre acrescentou ainda que "há dirigentes do partido que têm as suas responsabilidades, têm que 
falar, têm que se comprometer, porque este combate não é só meu, não é só dos militantes, é de todos". 

"A obrigação de alguns dirigentes do PS é envolverem-se nesta campanha, porque isto é um combate muito 
importante pelo futuro desta democracia. Do PS e de todos, de toda a esquerda e não só, de muita gente 
que quer uma democracia com direitos sociais, com serviços públicos e um projecto humanista e solidário 
para Portugal", afirmou o candidato presidencial. 
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Maria do Amparo homenageada pelo Rotary Club

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, o Rotary Club de Mangualde 
homenageou este fim-de-semana um profissional do concelho. 
Este ano, a escolha recaiu em Maria do Amparo, que há cerca de 30 anos se dedica à 
arte cerâmica na cidade de Mangualde. A pintura à mão em faiança decorativa e a pintura 
de painéis de azulejos são a «paixão» de Maria do Amparo, actividade que a tem 
distinguido pela excelência do seu trabalho e que tem conferido à cidade um foco de 
interesse no distrito. 

«É sempre gratificante quando sentimos que alguém dá valor ao nosso trabalho. Não sei 
se o meu trabalho merece uma homenagem a este nível mas deixa-me muito feliz», refere 
Maria do Amparo, instantes depois de ser homenageada, acrescentando ainda que é 
«uma mulher de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação» e por isso sente-se 
«muito orgulhosa de se lembrarem» de si. 
«Se eu mereço ou não só os mangualdenses e os outros o podem dizer», concluiu. 
De acordo com Maria Miguel, Presidente do Rotary Club de Mangualde, a homenagem foi 
feita, à semelhança dos anos anteriores, no decorrer de um jantar organizado pelo Rotary 
Club de Mangualde onde estiveram presentes «amigos e familiares da Maria do Amparo» 
e «Rotários que pretendem prestar homenagem desta forma». 
«A Maria do Amparo é uma mulher que se destaca na sociedade profissional de 
Mangualde principalmente pelo seu empenho, pela sua dedicação e pelos seus trabalhos. 
Trabalhos estes que efectua e que se encontram distribuídos por todo o país e até fora de 
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fronteiras. É portanto uma mulher que leva o nome de Mangualde longe», justifica a 
Presidente do Rotary Club de Mangualde. 
O Rotary Club de Mangualde é um clube de profissionais que pretende «sempre 
promover a sociedade pelo elogio, pela cultura do elogio e pela cultura da excelência» 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

24-11-2010

Maria do Amparo homenageada pelo Rotary Club

Internet Nacional

Maria do Amparo homenageada pelo Rotary Club 24-11-2010 INTERNET

ID
:

34
01

98
3

2 de 2



Escritor António Mota em Mangualde

Integrado no programa de comemorações do aniversário da Biblioteca Municipal de 
Mangualde, na próxima 3ª feira, receberemos o escritor António Mota, que realizará várias 
sessões para os alunos do 3º, 4º e 5º anos.No dia anterior (2ª feira), contaremos também 
com José Cruchinho que realizará sessões de animação de histórias direccionadas para 
os alunos do 1º e 2º anos. 

Ainda na 2ª feira, às 21 horas, apresentação na Biblioteca Municipal do espectáculo 
"Ode" - Música e Poesia. A entrada é livre. 
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Circuito Municipal das Escolas de Natação em Mangualde 

No passado dia 21 de Novembro, Domingo, realizou-se a 1ª Concentração, da época 2010/2011, do Circuito 
Municipal das Escolas de Natação organizada pela Câmara Municipal de Mangualde. O evento, realizado 
nas Piscinas Municipais de Mangualde, contou com a participação de dezanove escolas e mais de duas 
centenas de intervenientes, entre nadadores, treinadores e comissão organizadora. O bom nível técnico foi 
destacado nesta prova com a conquista de onze recordes de Escalão e três de Circuito num ambiente de 
festa e competição saudável. A cerimónia, conduzida por Joaquim Patrício, Vice-Presidente da Câmara de 
Mangualde, constituiu, assim, uma homenagem à Escola e aos nadadores que mais se destacaram na 
época passada fruto do seu empenho, trabalho e dedicação. 

Durante a iniciativa foram atribuídos os prémios “Nadador do Ano” e “Escola do Ano” a todos aqueles que 
se destacaram nas suas categorias ao longo da época passada. Assim, a distinção de “Nadador do Ano” foi 
atribuída a: Ricardo Magalhães (Cadete Masculino da Escola de Moimenta da Beira), Sara Sousa (Cadete 
Feminino da Escola de Vouzela), Pedro Garcia (Infantil Masculino da Escola de Mangualde), Maria Pereira 
(Infantil Feminino da Escola de Vouzela), Filipe Pereira (Juvenil Masculino da Escola de S. João da 
Pesqueira), Mariana Lima (Juvenil Feminino da Escola de Vouzela), Miguel Marques (Júnior Masculino da 
Escola Forlife), Maria Lobo (Júnior Feminino da Escola de Vouzela), Mário Nobrega (Sénior Masculino da 
Escola AEFD S. Pedro do Sul) e Beatriz Carreira (Sénior Feminino da Escola Secundária de Vouzela). O 
Prémio “Escola do Ano” foi concedido à Escola Municipal de Natação de Vouzela. 
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Mangualde - Município disponibiliza 105Mil € para apoio desportivo

Com o objectivo de apoiar o movimento associativo do concelho em prol da promoção e 
do desenvolvimento da prática desportiva, a câmara Municipal de Mangualde assinou 
contratos programa de Desenvolvimento Desportivo no valor de 105 mil euros com 
associações desportivas do concelho. 

Actualizado em Terça, 23 Novembro 2010 19:23
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Mangualde - "A Guerra Colonial vista por dentro – Memórias dos Ex-
combatentes Beirões" patente até 22 de Dezembro

Foi inaugurada em Mangualde a exposição "A Guerra Colonial vista por dentro – 
Memórias dos Ex-combatentes Beirões". A exposição vai estar patente até ao próximo dia 
7 de Dezembro no átrio da Câmara Municipal de Mangualde e de 9 de Dezembro a 22 de 
Dezembro no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. A entrada é Livre. 

De 22 de Novembro a 7 de Dezembro, o átrio da Câmara Municipal de Mangualde acolhe 
a mostra fotográfica "A Guerra Colonial vista por dentro - Memórias dos Ex-combatentes 
Beirões". Numa segunda fase, de 9 de Dezembro a 22 de Dezembro, a exposição estará 
patente no átrio da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada nos seguintes horários: 

Átrio da CM Mangualde: Segunda-feira a sexta-feira – 9h30 às 17h30Átrio da Biblioteca: 
Segunda-feira – 14h00 às 18h00; Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00; e Sábados – 
10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00 

PALESTRA SOBRE GUERRA COLONIAL E IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

Paralelamente, no dia 27 de Novembro pelas 17h00, realizam-se duas palestras no 
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde. Coronel Matos Gomes fala da "Guerra 
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Colonial - causas e consequências de um acontecimento histórico" e Fraga Amaral "Da 
Maçonaria à Igreja Católica na implantação da República". A entrada é igualmente livre. 

Actualizado em Terça, 23 Novembro 2010 10:23
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“Dizer não à submissão” – Mangualde 

No âmbito do “Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar” realiza-se a acção 
denominada “Dizer não à submissão”, que terá lugar nos dias 22, 23, 25 e 26 de 
Novembro e tem como principais destinatários todos os agentes que participam na 
comunidade escolar. Assim, no dia 22 de Novembro Cristina Vaz de Almeida (Gestora de 
Comunicação) aborda a temática “Como fazer uma eficaz comunicação de valores” no 
universo da faixa etária dos 16 anos ou mais, às 17h00 na Escola Secundária de 
Mangualde. No dia seguinte, 23 de Novembro, pela mesma hora e no mesmo local, é a 
vez de Vanda Nascimento (Escritora e Cronista) falar dos “Riscos – Combater e Prevenir” 
numa faixa etária dos 12 aos 16 anos. A palestra “Dimensões e Padrões 
Comportamentais” decorrerá no dia 25 de Novembro, pelas 17h00, no auditório da Escola 
Secundária Felismina Alcântara, e será apresentada por Cristina Vaz de Almeida. No dia 
26 de Novembro às 21h30, realiza-se uma tertúlia na Casa da Azurara intitulada “A 
violência no universo escolar” coordenada pelo Psiquiatra João Redondo e mediada por 
Claúdia Múrias, mestre em Psicologia. Dar a compreender melhor os estilos de vida e 
perfis de crianças e jovens, bem como os seus hábitos na perspectiva da influência dos 
“cenários sociais” (família, escola e amigos) na sua saúde e comportamentos são os 
príncipais objectivos deste Debate de Sensibilização. 

Este projecto “Empoderar para Participar”, desenvolvido pela ACCIG em parceria com a 
Câmara Municipal de Mangualde, conta com duas fases, uma de informação e outra de 
intervenção que promovem seminários e workshops respectivamente. Assim, na 1ª fase, 
pretende-se sensibilizar os cidadãos para a importância da participação individual como 
motor de coesão social. A iniciativa que se dirige à população em geral, é de entrada livre 
e pretende promover a intolerância e a rejeição face a estes fenómenos de violência bem 
como alertar para a importância da denúncia junto das autoridades competentes. 

 Recorde-se que esta iniciativa arrancou no passado dia 17 de Novembro, com o 
seminário “Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica” integrado no projecto 
“Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar” com o intuito de facilitar processos e 
mecanismos de participação da vida pública.  Na abertura e no encerramento do 
seminário estiveram presentes Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social da Câmara 
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Municipal de Mangualde, Rosabela Afonso, Coordenadora do Projecto e Presidente da 
ACCIG, e Eugénia Passada, Coordenadora projecto da ACCIG. A iniciativa contou com 
várias intervenções que focaram o III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica, os 
vários tipos de violência doméstica e questões de género e igualdade. Intervenções essas 
que ficaram a cargo de Teresa Carvalho (Comissão para a Cidadania e Igualdade de 
Género – CIG), do Major Fernandes (Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas 
Específicas de Viseu), de Tânia Anjos, de Carlos Carona (APCC), de Ilda Afonso e 
Raquel Teles (União de Mulheres Alternativa e Resposta). 

Uma segunda fase do projecto contará com a promoção de workshops que estão 
previstos realizarem-se nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2001 em Mangualde. 

Estas iniciativas decorrem da parceria da Câmara Municipal de Mangualde e da ACCIG e 
têm em conta as medidas recomendadas pelo Conselho da Europa e o III Plano Nacional 
Contra a Violência Doméstica 2007/2010. 
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22.11.10 07:41:08

Juntas de Freguesia já podem aderir à Iniciativa ‘A Minha Rua’  

Cristelos, no concelho de Lousada, e Alvarenga, no concelho de Arouca, são as 
primeiras freguesias a aderir à iniciativa “A Minha Rua”, juntando-se às 37 Câmaras 
Municipais que já integram esta iniciativa, que permite aos cidadãos comunicar as 
mais variadas situações relativas a espaços públicos e sugerir melhorias 
directamente à Administração Local. 
As Juntas de Freguesia de Cristelos e Alvarenga são as primeiras a aderir a este projecto 
que começou com cinco municípios e conta já com a participação de 37 Autarquias, 
esperando-se que continue a crescer gradualmente.  
Disponível a partir do Portal do Cidadão, ao utilizar “A Minha Rua” os cidadãos podem 
assinalar directamente no mapa ocorrências que queiram ver resolvidas, bem como 
associar fotografias, e serão informados através de e-mail assim que a situação fica 
resolvida.
Desde dia 27 de Maio, também passou a ser obrigatório o preenchimento do campo 
“Freguesia”, para além dos campos “Município” e “Distrito” já existentes, o que permite 
obter um maior detalhe da localização das ocorrências, bem como a participação na 
iniciava de Juntas de Freguesia.  
As Juntas de Freguesia de Cristelos e Alvarenga juntam-se, assim, às Câmaras 
Municipais de Abrantes, Alcanena, Alenquer, Alvaiázere, Ansião, Arganil, Batalha, 
Bombarral, Borba, Braga, Campo Maior, Évora, Figueira da Foz, Figueiró dos Vinhos, 
Lousã, Lousada, Mangualde, Miranda do Corvo, Mondim de Basto, Murça, Nazaré, 
Óbidos, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Ourém, Ovar, Pombal, Portalegre, Sabrosa, 
Sabugal, Sines, Sobral de Monte Agraço, Sousel, Trofa, Vale de Cambra, Vieira do Minho 
e Vizela, já abrangidos pela iniciativa.
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Mangualde: Irmã de ex-presidente da câmara sequestrada na casa de banho 

Atacam mulher a murro 
Mal entraram na casa, os dois ladrões encapuzaram a moradora, de 60 anos, e fecharam-na na casa de banho. Sem 
dificuldades, vasculharam a habitação, em Fornos de Maceira Dão, Mangualde, à procura de ouro, mas fugiram pouco 
depois, a pé, apenas com 245 euros em notas. A vítima, apesar de agredida a murro, conseguiu usar o telemóvel e 
chamar a GNR. 

A vítima estava sozinha em casa. Familiares dizem que ficou em pânico  

Augusta Marques, irmã do ex--presidente da Câmara Municipal de Mangualde Soares Marques (PSD), foi 
atacada ao final da tarde de anteontem. Sozinha em casa, foi surpreendida por dois homens que bateram à 
porta e fizeram-se passar por amigos da família. 

A mulher ainda suspeitou das intenções dos homens mas, após muita insistência deles, acabou por abrir a 
porta. Deram-lhe imediatamente um empurrão e gritaram ao que iam: "Queremos o ouro e o dinheiro!" 

"Um deles colocou-lhe um capuz na cabeça e levou-a para a casa de banho, avisando-a para estar calada", 
contou ontem Maria Helena Rodrigues, 71 anos, cunhada da vítima, adiantando que a familiar ainda 
esboçou uma tentativa de reacção, "mas acabou por levar um murro na cabeça". 

Enquanto os ladrões remexiam gavetas e armários à procura de ouro, Augusta Marques "teve a sorte" de 
ter consigo o telemóvel e ligou para a GNR dizendo que estava a ser assaltada. Os assaltantes terão ouvido 
a mulher a pedir socorro e por isso fugiram rapidamente. 
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Quando a patrulha da GNR chegou apenas encontrou a mulher trancada na casa de banho. "Estava muito 
assustada e em pânico, mas sem ferimentos visíveis", adiantou uma fonte da GNR de Mangualde. 

A habitação localiza-se num local ermo e com pouca iluminação, o que facilitou o trabalho dos ladrões. 
Francisco Marques, irmão da vítima, tem uma vinha ao lado e, na quinta-feira à tarde, apercebeu-se de 
movimentações suspeitas. "Vi passar um indivíduo no monte, mas como era dia de caça não liguei. De 
certeza que era um dos ladrões", referiu. 
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BIBLIOTECA DE MANGUALDE CELEBRA ANIVERSÁRIO

No próximo dia 22 de Novembro (segunda-feira) a Biblioteca Municipal de Mangualde 
celebra 13 anos de existência com sessões de leitura, animação e espectáculo teatral de 
entrada livre. A 27 de Novembro, o mesmo espaço recebe uma Acção de Formação 
“Biblioteca Viva” destinada a bibliotecários, coordenadores de bibliotecas e técnicos de 
serviços educativos e de animação. E no dia 14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o 
espectáculo “Ler-te ao Perto” dirigido aos alunos do 2º CEB. Estas iniciativas têm como 
principal objectivo a promoção da leitura. 

Na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, 22 de Novembro, pelas 21h00, realiza-se o 
espectáculo ODE do grupo GAVETA. 

Mangualde promove o livro e a leitura durante este mês de Novembro e no próximo mês 
de Dezembro. Tudo começa no dia 22 de Novembro, próxima segunda-feira, data em que 
a Biblioteca Municipal de Mangualde celebra 13 anos de existência com sessões de 
leitura e animação.  Para assinalar os 13 anos de vida da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, durante o dia 22 de Novembro, terão lugar várias sessões de leitura 
para as crianças, com o professor/animador José Cruchino. À noite, pelas 21h00, realiza-
se o espectáculo ODE do grupo GAVETA, cuja entrada é livre. 

Contando com o apoio decisivo e imprescindível do extraordinário leque de grandes 
escritores e poetas que a nossa língua nos oferece, bem como de alguns nomes 
incontornáveis da literatura estrangeira, o grupo A GAVETA apresenta este espectáculo 
de promoção da leitura que põe em diálogo e confronto diferentes estilos e formas 
estéticas de tratar as palavras: pedagogia da beleza; e em que a leitura é apresentada 
como fonte inesgotável de conhecimento, beleza e prazer. O espectáculo terá duração de 
50m.

No dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá entre as 9h30 e 
as 18h00 e terá Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como 
principais objectivos conceber uma política de animação cultural adaptada à biblioteca e 
aos seus leitores, criar e promover o serviço de animação cultural da biblioteca, 
estabelecer parcerias no âmbito da animação cultural com entidades congéneres e outras 
organizações, planear a oferta das actividades adequada à missão e público(s)-alvo da 
biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e gerir as 
situações de crise em eventos, identificando os potenciais problemas.  

“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 
14h30, na Biblioteca Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de 
Contacto Social e Cultural. Baseado no conto de Hans Christian Andersen, “O Patinho 
Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em que os sons, as cores e 
os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários as 
crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o 
respeito pelas diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de 
cidadania.
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“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias 
Culturais da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os 
espectáculos dirigidos aos jovens estão em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em 
parceria com a DGLB. 

Data da notícia: 19-11-2010  
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Biblioteca Municipal de Mangualde celebra aniversário 

No próximo dia 22 de Novembro (segunda-feira) a Biblioteca Municipal de Mangualde 
celebra 13 anos de existência com sessões de leitura, animação e espectáculo teatral de 
entrada livre. A 27 de Novembro, o mesmo espaço recebe uma Acção de Formação 
“Biblioteca Viva” destinada a bibliotecários, coordenadores de bibliotecas e técnicos de 
serviços educativos e de animação. E no dia 14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o 
espectáculo “Ler-te ao Perto” dirigido aos alunos do 2º CEB. Estas iniciativas têm como 
principal objectivo a promoção da leitura. 

 Mangualde promove o livro e a leitura durante este mês de Novembro e no próximo mês 
de Dezembro. Tudo começa no dia 22 de Novembro, próxima segunda-feira, data em que 
a Biblioteca Municipal de Mangualde celebra 13 anos de existência com sessões de 
leitura e animação.  Para assinalar os 13 anos de vida da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, durante o dia 22 de Novembro, terão lugar várias sessões de leitura 
para as crianças, com o professor/animador José Cruchino. À noite, pelas 21h00, realiza-
se o espectáculo ODE do grupo GAVETA, cuja entrada é livre. Contando com o apoio 
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decisivo e imprescindível do extraordinário leque de grandes escritores e poetas que a 
nossa língua nos oferece, bem como de alguns nomes incontornáveis da literatura 
estrangeira, o grupo A GAVETA apresenta este espectáculo de promoção da leitura que 
põe em diálogo e confronto diferentes estilos e formas estéticas de tratar as palavras: 
pedagogia da beleza; e em que a leitura é apresentada como fonte inesgotável de 
conhecimento, beleza e prazer. O espectáculo terá duração de 50m. 
No dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá entre as 9h30 e 
as 18h00 e terá Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como 
principais objectivos conceber uma política de animação cultural adaptada à biblioteca e 
aos seus leitores, criar e promover o serviço de animação cultural da biblioteca, 
estabelecer parcerias no âmbito da animação cultural com entidades congéneres e outras 
organizações, planear a oferta das actividades adequada à missão e público(s)-alvo da 
biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e gerir as 
situações de crise em eventos, identificando os potenciais problemas.  
“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 
14h30, na Biblioteca Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de 
Contacto Social e Cultural. Baseado no conto de Hans Christian Andersen, “O Patinho 
Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em que os sons, as cores e 
os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários as 
crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o 
respeito pelas diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de 
cidadania. 

“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias 
Culturais da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os 
espectáculos dirigidos aos jovens estão em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em 
parceria com a DGLB. 
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Mostra de pintura “Espontaneidades… do lado de cá” – Mangualde 

De 13 de Novembro a 17 de Dezembro, o Salão de Exposições da Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves recebe a Mostra de Pintura de Maria Adélia Coelho e Margarida 
Nunes, intitulada “Espontaneidades… do lado de cá”. Esta exposição, promovida pela 
Câmara Municipal de Mangualde, tem inauguração marcada para o próximo sábado, dia 
13 de Novembro, pelas 16h00. 

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

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

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:Segunda-feira – 14h00 
às 18h00 
Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00 
Sábados – 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

19-11-2010

Mostra de pintura “Espontaneidades… do lado de cá” – Mangualde

Internet Nacional

Mostra de pintura “Espontaneidades… do lado de cá” – Mangualde 19-11-2010 INTERNET

ID
:

33
98

23
0

2 de 2



“Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar” – Mangualde 

No dia 17 de Novembro às 9h30, o Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde 
recebe o seminário “Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica” integrado no 
projecto “Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar” com o intuito de facilitar 
processos e mecanismos de participação da vida pública. Este projecto “Empoderar para 
Participar”, desenvolvido pela ACCIG em parceria com a Câmara Municipal de 
Mangualde, conta com duas fases, uma de informação e outra de intervenção que 
promovem seminários e workshops respectivamente. 

Assim, na 1ª fase, pretende-se sensibilizar os cidadãos para a importância da participação 
individual como motor de coesão social. A iniciativa que se dirige à população em geral, é 
de entrada livre e pretende promover a intolerância e a rejeição face a estes fenómenos 
de violência bem como alertar para a importância da denúncia junto das autoridades 
competentes.

A abertura e o encerramento do seminário contam com a presença de Maria José Coelho, 
Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde, de Rosabela Afonso, 
Coordenadora do Projecto e Presidente da ACCIG, e de Eugénia Passada, Coordenadora 
projecto da  ACCIG. 

A iniciativa conta com várias intervenções que focam o III Plano Nacional Contra a 
Violência Doméstica, os vários tipos de violência doméstica e questões de género e 
igualdade. Intervenções essas que ficam a cargo de Teresa Carvalho (Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género – CIG), do Major Fernandes (Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas de Viseu), de Cândida Pinheiro, de Carlos Carona (APCC), 
de Ilda Afonso e Raquel Teles (União de Mulheres Alternativa e Resposta). 

Nesta fase, será ainda realizada uma acção denominada “Dizer não à submissão” que se 
realiza nos dias 22, 23 e 26 de Novembro e tem como principais destinatários todos os 
agentes que participam na comunidade escolar. Assim, no dia 22 de Novembro Cristina 
Vaz de Almeida (Gestora de Comunicação) aborda a temática “Como fazer uma eficaz 
comunicação de valores” no universo da faixa etária dos 16 anos ou mais, às 17h00 na 
Escola Secundária de Mangualde. No dia seguinte, 23 de Novembro, pela mesma hora e 
no mesmo local, é a vez de Vanda Nascimento (Escritora e Cronista) falar dos “Riscos – 
Combater e Prevenir” numa faixa etária dos 12 aos 16 anos. No dia 26 de Novembro às 
21h30, realiza-se uma tertúlia na Casa da Azurara intitulada “A violência no universo 
escolar”.

Uma segunda fase do projecto conta com a promoção de workshops que estão previstos 
realizarem-se nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2001 em Mangualde. 

Estas iniciativas decorrem da parceria da Câmara Municipal de Mangualde e da ACCIG e 
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têm em conta as medidas recomendadas pelo Conselho da Europa e o III Plano Nacional 
Contra a Violência Doméstica 2007/2010. 
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Mangualde – 1º e 5º lugares nacionais - Atletas mangualdenses destacam-se 
no desporto adaptado

Atletas da Casa do Povo de Mangualde foram recebidos nos Paços do Concelho

Realizou-se em Fafe o Campeonato Nacional de Cross Curto de Desporto Adaptado no 
qual a atleta mangualdense, Cátia Almeida, se sagrou campeã nacional na categoria de 
Séniores Femininos. Também João Azevedo, atleta com apenas 15 anos de idade, 
conquistou o 5º lugar na categoria de Síndrome de Down. 

Os atletas da Casa do Povo de Mangualde foram depois recebidos nos Paço do Concelho 
pelo Presidente da Câmara, João Azevedo, que destacou «o trabalho notável que, ao 
longo dos anos, o atletismo da Casa do Povo tem desenvolvido e que hoje dão 
importantes resultados para Mangualde». O edil acrescentou ainda que «a continuidade 
deste trabalho está assegurada por estes jovens que hoje dignificam o concelho». 

Durante a recepção, o Técnico da Casa do Povo, João Amaral, referiu ainda que «estes 
resultados são muito positivos, porque consagram mais um grande campeão 
mangualdense e perspectivam um futuro promissor por se tratarem de atletas com grande 
potencial».
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Mangualde com contratos-programa para o desenvolvimento 
desportivo

Ontem, dia 17 de Novembro, pelas 11h00, realizou-se no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mangualde a assinatura dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. Este compromisso foi vinculado entre a Câmara Municipal de Mangualde e o 
Movimento Associativo Local, através de associações que fomentam a prática desportiva 
de uma forma regular e contínua, promovendo a formação desportiva dos mais jovens. 
Para o efeito estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, o 
Vice-Presidente e vereador da Juventude e do Desporto, Joaquim Patrício, e os 
Presidentes das Direcções das respectivas associações. 

João Azevedo, afirmou que «este apoio representa um esforço significativo do município, 
em tempo de crise, em contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva do 
concelho», sublinhando ainda que «o movimento associativo desportivo do concelho tem 
uma representatividade muito importante na formação desportiva e pessoal de jovens 
atletas e são, no passado e no presente, uma marca forte do concelho de Mangualde. O 
apoio agora dado é um sinal claro que a autarquia confia no trabalho desenvolvido por 
estas associações». 
O edil mangualdense lembrou ainda que «o apoio de 105 mil euros é, neste momento, o 
possível face à difícil situação financeira do município e espero que o retorno deste 
investimento de dinheiros públicos se traduza em melhor qualidade de oferta desportiva e 
num incremento do número de praticantes em especial os mais jovens». 

Estes Contratos-Programa traduzem-se num investimento municipal de 105 mil euros e 
têm como objectivo máximo apoiar o movimento associativo para a promoção e 
desenvolvimento da prática desportiva, tendo sempre uma preocupação em fomentar o 
desporto nos escalões mais jovens. 
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Contratos-Programa para o Desenvolvimento Desportivo em 
Mangualde

Realizou-se ontem no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde a assinatura dos 
Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Este compromisso foi vinculado 
entre a Câmara Municipal de Mangualde e o Movimento Associativo Local , através de 
associações que fomentam a prática desportiva de uma forma regular e contínua, 
promovendo a formação desportiva dos mais jovens. Para o efeito estiveram presentes o 
Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, o Vice-Presidente e vereador da 
Juventude e do Desporto, Joaquim Patrício, e os Presidentes das Direcções das 
respectivas associações. 

João Azevedo, afirmou que «este apoio representa um esforço significativo do município, 
em tempo de crise, em contribuir para o desenvolvimento da prática desportiva do 
concelho», sublinhando ainda que «o movimento associativo desportivo do concelho tem 
uma representatividade muito importante na formação desportiva e pessoal de jovens 
atletas e são, no passado e no presente, uma marca forte do concelho de Mangualde. O 
apoio agora dado é um sinal claro que a autarquia confia no trabalho desenvolvido por 
estas associações». 
O edil mangualdense lembrou ainda que «o apoio de 105 mil euros é, neste momento, o 
possível face à difícil situação financeira do município e espero que o retorno deste 
investimento de dinheiros públicos se traduza em melhor qualidade de oferta desportiva e 
num incremento do número de praticantes em especial os mais jovens». 

Estes Contratos-Programa traduzem-se num investimento municipal de 105 mil euros e 
têm como objectivo máximo apoiar o movimento associativo para a promoção e 
desenvolvimento da prática desportiva, tendo sempre uma preocupação em fomentar o 
desporto nos escalões mais jovens. 
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Mangualde – AEM promove formação para empresários - Inscrições até 19 
de Novembro

Inscrições até 19 de Novembro

A AEM - Associação Empresarial de Mangualde encontra-se a promover, em parceria 
com o CEC – Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do 
Centro, o Programa Iniciativa Formação para Empresários. 

A Formação para Empresários tem como objectivo reforçar e desenvolver as 
competências dos empresários de micro e pequenas e médias empresas (PME), através 
da realização de acções de formação e de Consultoria que respondam às suas 
necessidades, visando a melhoria da sua capacidade de gestão e o aumento da 
competitividade, modernização e capacidade de inovação das respectivas empresas. 

A formação é destinada a detentores de capital (ou empresários em nome individual) com 
funções de gerência ou administração efectiva, em empresas do sector industrial ou de 
apoio à indústria com um número de funcionários inferior ou igual 100. 

A tipologia de formação integra 2 componentes: uma formação teórico-prática, em que se 
desenvolvem conteúdos relacionados com os domínios considerados mais críticos na 
gestão de micro e PME, nomeadamente os que se reportam à liderança e organização do 
trabalho, à estratégia e aos instrumentos de apoio à gestão (75 horas); um 
aconselhamento de natureza individual, directo e personalizado, assegurado por um 
consultor sénior, tendo em vista apoiar o empresário a desenvolver as suas competências 
e a identificar as suas necessidades de formação, podendo incluir o tratamento de 
conteúdos relacionados com domínios considerados críticos para cada empresário, na 
perspectiva de contribuir para a melhoria dos processos de gestão da sua empresa (50 
horas).

No final é emitido um certificado de Formação e há atribuição de uma capitalização de 
unidades de formação realizadas. A data prevista par inicio da Formação/Consultoria é 23 
de Novembro. 
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As candidaturas poderão ser efectuadas até ao próximo dia 19 de Novembro, mediante o 
preenchimento e entrega de uma Ficha de Inscrição. 

Para mais informações e inscrições poderão os interessados contactar a Associação 
Empresarial de Mangualde através do 232 618 491, Fax 232 618 495, Telm. 969 512 264 
ou email paulo.sousa@aemangualde.com

Actualizado em Quarta, 17 Novembro 2010 14:14
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Mangualde – Biblioteca Municipal completa 13 anos de existência e acolhe 
espectáculo teatral

Inserido no âmbito da promoção do livro e da leitura

No próximo dia 22 de Novembro (segunda-feira) a Biblioteca Municipal de Mangualde 
celebra 13 anos de existência com sessões de leitura, animação e espectáculo teatral de 
entrada livre. A 27 de Novembro, o mesmo espaço recebe uma Acção de Formação 
“Biblioteca Viva” destinada a bibliotecários, coordenadores de bibliotecas e técnicos de 
serviços educativos e de animação. E no dia 14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o 
espectáculo “Ler-te ao Perto” dirigido aos alunos do 2º CEB. Estas iniciativas têm como 
principal objectivo a promoção da leitura. 

Mangualde promove o livro e a leitura durante este mês de Novembro e no próximo mês 
de Dezembro. Tudo começa no dia 22 de Novembro, próxima segunda-feira, data em que 
a Biblioteca Municipal de Mangualde celebra 13 anos de existência com sessões de 
leitura e animação.  Para assinalar os 13 anos de vida da Biblioteca Municipal Dr. 
Alexandre Alves, durante o dia 22 de Novembro, terão lugar várias sessões de leitura 
para as crianças, com o professor/animador José Cruchino. À noite, pelas 21h00, realiza-
se o espectáculo ODE do grupo GAVETA, cuja entrada é livre. Contando com o apoio 
decisivo e imprescindível do extraordinário leque de grandes escritores e poetas que a 
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nossa língua nos oferece, bem como de alguns nomes incontornáveis da literatura 
estrangeira, o grupo A GAVETA apresenta este espectáculo de promoção da leitura que 
põe em diálogo e confronto diferentes estilos e formas estéticas de tratar as palavras: 
pedagogia da beleza; e em que a leitura é apresentada como fonte inesgotável de 
conhecimento, beleza e prazer. O espectáculo terá duração de 50m. 

No dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá entre as 9h30 e 
as 18h00 e terá Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como 
principais objectivos conceber uma política de animação cultural adaptada à biblioteca e 
aos seus leitores, criar e promover o serviço de animação cultural da biblioteca, 
estabelecer parcerias no âmbito da animação cultural com entidades congéneres e outras 
organizações, planear a oferta das actividades adequada à missão e público(s)-alvo da 
biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e gerir as 
situações de crise em eventos, identificando os potenciais problemas. 

“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 
14h30, na Biblioteca Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de 
Contacto Social e Cultural. Baseado no conto de Hans Christian Andersen, “O Patinho 
Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em que os sons, as cores e 
os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários as 
crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o 
respeito pelas diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de 
cidadania.

“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias 
Culturais da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os 
espectáculos dirigidos aos jovens estão em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em 
parceria com a DGLB. 

Actualizado em Terça, 16 Novembro 2010 15:56
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Mangualde recebe "A Guerra Colonial vista por dentro – Memórias dos Ex-
combatentes Beirões"

Inauguração na próxima segunda-feira, dia 22, pelas 16h00, no átrio da Câmara Municipal 
de Mangualde. Exposição fotográfica decorrerá de 22 Novembro a 7 de Dezembro no 
átrio da Câmara Municipal de Mangualde e de 9 de Dezembro a 22 de Dezembro no átrio 
da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Entrada Livre. 

De 22 de Novembro a 7 de Dezembro, o átrio da Câmara Municipal de Mangualde acolhe 
a mostra fotográfica "A Guerra Colonial vista por dentro - Memórias dos Ex-combatentes 
Beirões". A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, tem inauguração 
marcada para a próxima segunda-feira, dia 22 de Novembro, pelas 16h00. Numa segunda 
fase, de 9 de Dezembro a 22 de Dezembro, a exposição estará patente no átrio da 
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. 

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada nos seguintes horários: 

Átrio da CM Mangualde: Segunda-feira a sexta-feira – 9h30 às 17h30Átrio da Biblioteca: 
Segunda-feira – 14h00 às 18h00; Terça a sexta-feira – 9h30 às 18h00; e Sábados – 
10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00 

PALESTRA SOBRE GUERRA COLONIAL E IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

Paralelamente, no dia 27 de Novembro pelas 17h00, realizam-se duas palestras no 
Auditório da Câmara Municipal de Mangualde. Coronel Matos Gomes fala da "Guerra 
Colonial - causas e consequências de um acontecimento histórico" e Fraga Amaral "Da 
Maçonaria à Igreja Católica na implantação da República". A entrada é igualmente livre. 
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Mangualde – Município assina contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo no valor de 105 mil €

Esta quarta-feira, dia 17 de Novembro, pelas 11h00, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mangualde. Câmara Municipal de Mangualde apoia – com investimento de 
105 mil euros – o movimento associativo do concelho em prol da promoção e do 
desenvolvimento da prática desportiva. 

Esta quarta-feira, dia 17 de Novembro, pelas 11h00 realiza-se no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Mangualde a assinatura dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo. Este compromisso será vinculado entre a Câmara Municipal de Mangualde e 
o movimento associativo local, através de associações que fomentam a prática desportiva 
de uma forma regular e contínua, promovendo a formação desportiva dos mais jovens. 
Para o efeito estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal, João Azevedo e os 
Presidentes das Direcções das respectivas associações. 

Estes Contratos-Programa traduzem-se num investimento municipal de 105 mil euros e 
têm como objectivo máximo «apoiar o movimento associativo para a promoção e 
desenvolvimento da prática desportiva, tendo sempre uma preocupação em fomentar o 
desporto nos escalões mais jovens». 

Actualizado em Segunda, 15 Novembro 2010 16:20

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

15-11-2010

Mangualde – Município assina contratos-programa de desenvolvimento desportivo no valor de 105 mil €

Internet Nacional

Mangualde – Município assina contratos-programa de desenvolvimento desportivo no valor de 105 mil € 15-11-2010 INTERNET

ID
:

33
95

11
7

1 de 1



Mangualde – Maria do Amparo homenageada pelo Rotary Club

À semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, o Rotary Club de Mangualde 
homenageou este fim-de-semana um profissional do concelho. 

Este ano, a escolha recaiu em Maria do Amparo, que há cerca de 30 anos se dedica à 
arte cerâmica na cidade de Mangualde. A pintura à mão em faiança decorativa e a pintura 
de painéis de azulejos são a «paixão» de Maria do Amparo, actividade que a tem 
distinguido pela excelência do seu trabalho e que tem conferido à cidade um foco de 
interesse no distrito. 

«É sempre gratificante quando sentimos que alguém dá valor ao nosso trabalho. Não sei 
se o meu trabalho merece uma homenagem a este nível mas deixa-me muito feliz», refere 
Maria do Amparo, instantes depois de ser homenageada, acrescentando ainda que é 
«uma mulher de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação» e por isso sente-se 
«muito orgulhosa de se lembrarem» de si. 

«Se eu mereço ou não só os mangualdenses e os outros o podem dizer», concluiu. 
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De acordo com Maria Miguel, Presidente do Rotary Club de Mangualde, a homenagem foi 
feita, à semelhança dos anos anteriores, no decorrer de um jantar organizado pelo Rotary 
Club de Mangualde onde estiveram presentes «amigos e familiares da Maria do Amparo» 
e «Rotários que pretendem prestar homenagem desta forma». 

«A Maria do Amparo é uma mulher que se destaca na sociedade profissional de 
Mangualde principalmente pelo seu empenho, pela sua dedicação e pelos seus trabalhos. 
Trabalhos estes que efectua e que se encontram distribuídos por todo o país e até fora de 
fronteiras. É portanto uma mulher que leva o nome de Mangualde longe», justifica a 
Presidente do Rotary Club de Mangualde. 

O Rotary Club de Mangualde é um clube de profissionais que pretende «sempre 
promover a sociedade pelo elogio, pela cultura do elogio e pela cultura da excelência». 
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Mangualde – Município associa-se ao projecto «Mulheres na Sociedade: 
Empoderar para participar»

Primeira acção do projecto realiza-se a 17 de Novembro, em Mangualde

A Câmara Municipal de Mangualde estabelece parceria com a Associação Cultura, 
Conhecimento, Igualdade de Género (ACCIG) no âmbito do projecto “Empoderar para 
Participar” tendo como principal objectivo «informar, sensibilizar e educar para uma 
cidadania plena», transmitindo «novos paradigmas para a mudança de mentalidades». 

No dia 17 de Novembro às 9h30, o Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde 
recebe o seminário “Mostra o Cartão Vermelho à Violência Doméstica” integrado no 
projecto “Mulheres na Sociedade: Empoderar para Participar” com o intuito de «facilitar 
processos e mecanismos de participação da vida pública». Este projecto “Empoderar para 
Participar”, desenvolvido pela ACCIG em parceria com a Câmara Municipal de 
Mangualde, conta com duas fases, uma de informação e outra de intervenção que 
promovem seminários e workshops respectivamente. 

Assim, na primeira fase, pretende-se sensibilizar os cidadãos para a importância da 
participação individual como «motor de coesão social». A iniciativa que se dirige à 
população em geral, é de entrada livre e pretende «promover a intolerância e a rejeição 
face a estes fenómenos de violência» bem como «alertar para a importância da denúncia 
junto das autoridades competentes». 
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A abertura e o encerramento do seminário contam com a presença de Maria José Coelho, 
Vereadora da Acção Social da Câmara Municipal de Mangualde, de Rosabela Afonso, 
Coordenadora do Projecto e Presidente da ACCIG, e de Eugénia Passada, Coordenadora 
projecto da  ACCIG. 

A iniciativa conta com várias intervenções que focam o III Plano Nacional Contra a 
Violência Doméstica, os vários tipos de violência doméstica e questões de género e 
igualdade. Intervenções essas que ficam a cargo de Teresa Carvalho (Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género - CIG), do Major Fernandes (Núcleo de Investigação e 
Apoio a Vítimas Específicas de Viseu), de Cândida Pinheiro, de Carlos Carona (APCC), 
de Ilda Afonso e Raquel Teles (União de Mulheres Alternativa e Resposta). 

Nesta fase, será ainda realizada uma acção denominada “Dizer não à submissão” que se 
realiza nos dias 22, 23 e 26 de Novembro e tem como principais destinatários todos os 
agentes que participam na comunidade escolar. Assim, no dia 22 de Novembro Cristina 
Vaz de Almeida (Gestora de Comunicação) aborda a temática “Como fazer uma eficaz 
comunicação de valores” no universo da faixa etária dos 16 anos ou mais, às 17h00 na 
Escola Secundária de Mangualde. No dia seguinte, 23 de Novembro, pela mesma hora e 
no mesmo local, é a vez de Vanda Nascimento (Escritora e Cronista) falar dos “Riscos – 
Combater e Prevenir” numa faixa etária dos 12 aos 16 anos. No dia 26 de Novembro às 
21h30, realiza-se uma tertúlia na Casa da Azurara intitulada “A violência no universo 
escolar”.

Uma segunda fase do projecto conta com a promoção de workshops que estão previstos 
realizarem-se nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2001 em Mangualde. 

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

Para mais informações os interessados devem consultar www.accig.webnode.com.pt . 
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Mangualde recebe seminário «Mostra o cartão vermelho à violência 
doméstica»

Dia de 17 de Novembro no auditório da Câmara Municipal

No âmbito da campanha de sensibilização levada a cabo pela CIG – Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género, a nível nacional, e de acordo com as normas europeias 
que têm como temas centrais a exclusão social, a violência nas suas várias valências e a 
pobreza «é de suma importância o despertar para estas realidades a população, em 
geral, e as entidades responsáveis, em particular». Neste sentido, a ACCIG – Associação 
Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, em conjunto com a Câmara Municipal de 
Mangualde, organizam o Seminário «Mostra o cartão vermelho à violência doméstica». O 
seminário realiza-se no próximo dia 17 de Novembro no Auditório da Câmara Municipal 
de Mangualde. 

A ACCIG pretende incentivar, encorajar e promover a criação de workshops de 
Educação/Formação que visam uma informação actualizada sobre questões de Género, 
Igualdade e Violência doméstica; uma aposta na difusão sistemática, legislativa e 
estatística, sobre os fenómenos da violência doméstica; divulgar as várias condições tipo 
da violência doméstica (em crianças, idosos, pessoas dependentes e com deficiência e 
violência de género), as ferramentas e os instrumentos fundamentais para a repudiar, 
tendo em vista o direito à dignidade da pessoa humana. 

O desenvolvimento desta campanha pública de sensibilização visa ainda «o incentivo da 
denúncia das situações da violência doméstica» junto das autoridades competentes, bem 
como criar na população, em geral, «um sentimento de intolerância e rejeição face a estes 
fenómenos». 

O seminário é direccionado a todos os profissionais, técnicos assim como instituições e 
organizações e a todo o público do Concelho de Mangualde e do Distrito de Viseu. 

Os objectivos da acção passam por promover o reforço da informação, da formação e do 
apoio e acolhimento das vítimas numa lógica de reinserção e autonomia; tipificar as várias 
vertentes da violência doméstica e algumas das suas problemáticas psico-sociológicas do 
tema da violência doméstica nas suas várias vertentes; como mostrar o «cartão 
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vermelho» com eficácia, segundo os planos da Comissão Europeia e da lei vigente; e 
desenvolver o reforço do conhecimento desta problemática. 

A entrada no seminário é livre e os trabalhos decorrem entre as 9:30 e as 17h. 
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Mangualde recebe «Vila Cacimba» de Mia Couto

Dia 19 de Novembro, sexta-feira, pelas 21h00, no Auditório do Complexo Paroquial 
de Mangualde. Entrada livre.

A Câmara Municipal de Mangualde leva a palco a peça «Vila Cacimba» no dia 19 de 
Novembro, sexta-feira, no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde, pelas 21h00. 
A entrada é gratuita. 

Trata-se de uma dramaturgia e encenação de Pompéu José e uma produção de Trigo 
Limpo Tearto ACERT, a partir da obra «Venenos de Deus, Remédios do Diabo. As 
incuráveis vidas de Vila Cacimba», de Mia Couto. 

Esta narrativa conta com muito poucas personagens e a acção circunscreve-se a um 
espaço muito limitado. As verdades e as mentiras, os segredos e as denúncias, os 
mistérios e as revelações, as memórias e as alucinações, a realidade e o sonho, 
misturam-se num tecido narrativo sempre contaminado pela poesia. A história passa-se 
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em Vila Cacimba, um lugar enigmático, sombrio, onírico e permanentemente sobrevoado 
pelo nevoeiro, ou seja, pela cacimba que dá nome à povoação… 

O autor moçambicano Mia Couto nasceu na Beira, em 1955. Este biólogo de formação 
conquistou o mundo da literatura com obras tão inesquecíveis como Vozes Anoitecidas 
(1987), Cada Homem é uma Raça (1990), Terra Sonâmbula (1992, adaptado ao cinema 
em 2008) ou A Varanda do Frangipani (1996). 
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Mangualde – Mostra de Pintura "Espontaneidades... do lado de cá” 
inaugurada a 13 de Novembro

Inauguração no próximo sábado, dia 13, pelas 16h00

Mostra de Maria Adélia Coelho e Margarida Nunes decorrerá de 13 Novembro a 17 de 
Dezembro, no Salão de Exposições da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Entrada 
livre.

De 13 de Novembro a 17 de Dezembro, o Salão de Exposições da Biblioteca Municipal 
Dr. Alexandre Alves recebe a Mostra de Pintura de Maria Adélia Coelho e Margarida 
Nunes, intitulada "Espontaneidades... do lado de cá”. Esta exposição, promovida pela 
Câmara Municipal de Mangualde, tem inauguração marcada para o próximo sábado, dia 
13 de Novembro, pelas 16h00. 

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

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

A mostra, de entrada livre, pode ser visitada às segundas-feiras das 14h00 às 18h00, de 
terça a sexta-feira das 9h30 às 18h00 e aos Sábados das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

11-11-2010

Mangualde – Mostra de Pintura "Espontaneidades... do lado de cá” inaugurada a 13 de Novembro

Internet Nacional

Mangualde – Mostra de Pintura "Espontaneidades... do lado de cá” inaugurada a 13 de Novembro 11-11-2010 INTERNET

ID
:

33
95

17
3

2 de 2



Mangualde – Dezenas de milhares de pessoas visitaram Feira dos Santos

Inauguração do Edifício de Apoio marcou arranque do certame

Mangualde recebeu, este fim-de-semana, mais uma Feira dos Santos. O certame contou 
com a presença de mais de duas centenas de feirantes e diversas actividades. 

Este fim-de-semana (dias 6 e 7 de Novembro), dezenas de milhares de pessoas visitaram 
a Feira dos Santos em Mangualde. A abertura do certame ficou marcada pela 
inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos e contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no Parque Multiusos. 
Orçada em cerca de 150 mil euros, esta obra da responsabilidade da Empreigalde – 
Construção Civil e Obras Públicas, Lda, foi efectuada ao nível da pavimentação e da 
construção de um edifício de apoio, com infra-estruturas sanitárias. 

Esta feira secular, que contou com a presença de mais de duas centenas de feirantes, 
decorreu no Parque Multiusos, onde foram desenvolvidas diversas actividades: V Mostra 
de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I Mostra Agro-Pecuária, I Encontro e Mostra 
Todo-o-Terreno, Encontro de Pintura ao ar livre e a Carrinha da Diversidade Pela 
Diversidade contra a Discriminação (CIG). 

Paralelamente, de 30 de Outubro a 7 de Novembro, foi possível apreciar uma ementa 
especialmente dedicada à Feira dos Santos - «Feira dos Santos à Mesa» - em todos os 
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restaurantes aderentes. Já de 25 de Outubro a 5 de Novembro, esteve patente no átrio da 
Câmara Municipal de Mangualde uma exposição fotográfica intitulada “FEIRA DOS 
SANTOS – Da Tradição à Modernidade”. 
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«Vila Cacimba» de Mia Couto em Mangualde 

A Câmara Municipal de Mangualde leva a palco a peça «Vila Cacimba» no dia 19 de 
Novembro, sexta-feira, no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde, pelas 21h00. 
A entrada é gratuita. Trata-se de uma dramaturgia e encenação de Pompéu José e uma 
produção de Trigo Limpo Tearto ACERT, a partir da obra «Venenos de Deus, Remédios 
do Diabo. As incuráveis vidas de Vila Cacimba», de Mia Couto. Esta narrativa conta com 
muito poucas personagens e a acção circunscreve-se a um espaço muito limitado. As 
verdades e as mentiras, os segredos e as denúncias, os mistérios e as revelações, as 
memórias e as alucinações, a realidade e o sonho, misturam-se num tecido narrativo 
sempre contaminado pela poesia. A história passa-se em Vila Cacimba, um lugar 
enigmático, sombrio, onírico e permanentemente sobrevoado pelo nevoeiro, ou seja, pela 
cacimba que dá nome à povoação… 

O autor moçambicano Mia Couto nasceu na Beira, em 1955. Este biólogo de formação 
conquistou o mundo da literatura com obras tão inesquecíveis como Vozes Anoitecidas 
(1987), Cada Homem é uma Raça (1990), Terra Sonâmbula (1992, adaptado ao cinema 
em 2008) ou A Varanda do Frangipani (1996). 
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Almeida Henriques: «Transparência nos critérios»

O deputado do PSD, eleito por Viseu, Almeida Henriques, deixa aqui a sua opinião. 

Almeida Henriques 

Transparência nos critérios 

«Quando um responsável público decide num determinado sentido, deve-o fazer com critérios objectivos 
que sejam perceptíveis para todos os cidadãos e instituições. 

Não está em causa a importância da Citroen, é claramente um motor para as exportações do nosso Distrito 
e do País e uma importante empresa que cria emprego e riqueza, tudo o que se possa fazer para assegurar 
a sua expansão é louvável, no cumprimento de regras claras e iguais para todos. 

Da mesma maneira, a actuação do meu amigo Dr. Basílio Horta em situações como a da Citroen ou de 
outro qualquer investidor nacional ou estrangeiro, deve ser elogiada pelo empenho mas, não faz mais do 
que a sua obrigação, os portugueses pagam-lhe para desempenhar bem as suas funções, 
independentemente dos que se colocam na fotografia para recolher “louros” políticos. 

Penso que as empresas não devem ser armas de arremesso político, o apoio deve ser discreto, dentro de 
regras claras e iguais para todos, sempre o fiz nas diferentes funções que desempenhei e agora enquanto 
Deputado. 

É legitimo que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mangualde procure todos os meios ao seu 
alcance para investir no Concelho e resolver um problema tão complexo, como o de construir uma variante 
para permitir a expansão e melhor funcionamento futuro da fábrica de Mangualde. 

Para além do resultado final que reconhecemos como fundamental, é importante conhecer os critérios que 
levaram à assinatura deste contrato-programa, com 60% de cobertura por parte de fundos do Governo, e à 
não aplicação de critérios idênticos para celebrar, por exemplo, um contrato idêntico com a autarquia de 
Penalva do Castelo, para construção da sua variante. 

Da mesma forma, é importante perceber porque é que os dois Gabinetes de Apoio ao Agricultor se 
localizam nos municípios de Mangualde e Moimenta da Beira e não abrem também em S. João da 
Pesqueira (apoio aos agricultores do Douro) ou Vouzela (agricultores de Dão Lafões). 

Se em relação a esta última questão já obtivemos resposta do Senhor Ministro da Agricultura e ficamos 
esclarecidos quanto aos critérios da cor política, importa esclarecer em que condições foi celebrado este 
contrato programa para permitir a outros municípios do nosso Distrito, poderem concorrer em pé de 
igualdade. 
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Independentemente da concordância dos fins a que se destina, os critérios de aplicação do dinheiro público 
(que não temos!) devem ser transparentes e iguais para todos, sob pena de ficarmos cada vez mais com a 
convicção de que a motivação deste Governo é sempre político partidária, de amiguismo. 

Foi com atitudes como estas, em que se confunde o aparelho do Estado como o aparelho do Partido, que o 
PS nos conduziu à situação de pré falência em que nos encontramos. 

Aguardamos resposta à questão apresentada ao Governo. 

Almeida Henriques – Vice-presidente GP do PSD – Viseu, 08 de Novembro de 2010.»
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Campanha

Alegre sente PS afastado da campanha 
por EVA CABRAL e AMADEU ARAÚJO 

07 Novembro 2010

Bloco tem estado presente, mas faltam os dirigentes do PS na rua. Alegre deixa apelo
A passagem de Manuel Alegre pelo distrito de Viseu ficou ontem marcada pelos apelos, 
repetidos, "aos socialistas e à direcção do partido" para que se juntem à campanha 
presidencial, de modo a tornar possível uma segunda volta nas presidenciais. Alegre 
assegura que "não está sozinho", mas, frisa, "há dirigentes que estão calados". 
Fontes da campanha referiram ao DN que, nesta fase de pré-campanha, quase só os 
dirigentes do Bloco de Esquerda estiveram presentes em muitas das iniciativas. 
Exemplos disso, as acções de pré--campanha no Marco, onde Alegre contou com a 
bloquista Alda Macedo, ou a de Coimbra, onde a eurodeputada bloquista Marisa Matias 
e João Teixeira Lopes eram as caras conhecidas presentes.
Globalmente, dizem as mesmas fontes, Manuel Alegre tem contado no terreno apenas 
com as presenças dos autarcas, sem que os dirigentes nacionais do PS se mobilizem 
para ajudar o seu candidato presidencial. Ontem foi excepção, porque teve ao lado José 
Junqueiro, secretário de Estado e diri- gente do PS. Mas ministros não se vêem desde 
que Alberto Martins esteve no CCB (há um mês). Depois disso, só Assis foi à abertura 
da sede nacional (com alguns deputados). 
Ontem Alegre verbalizou o incómodo com esta situação. "Eu posso travar este combate, 
mas não é sozinho. É apoiado pelos militantes de base do partido, mas a direcção do 
partido tem as suas responsabilidades", afirmou o candidato quando foi recebido na 
autarquia de Mangualde pelo socialista, e dirigente da distrital de Viseu, João Azevedo. 
"Os socialistas, de base, estão comigo mas é preciso alertar os dirigentes do meu 
partido para se mobilizarem", afirmou.
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Em dois dias em Viseu, Alegre somou outros tantos apelos à direcção socialista para 
entrar na campanha. De véspera, em Lamego, Manuel Alegre tinha avisado o PS para 
"acordar, porque se eu perder quem também perde é o PS".
Ontem, em Mangualde, e com o líder distrital do PS ao lado, o candidato deixou novo 
alerta. "Há dirigentes do partido que têm que falar, têm de se comprometer com esta 
candidatura porque este combate não é só meu ou dos militantes de base".
O candidato reconheceu que "os militantes de base e os autarcas estão" com a 
candidatura, mas "alguns dirigentes têm de tomar parte, têm de se comprometer, porque 
não é a sucessão do partido que está em causa", afirmou.
Certo é que, depois do discurso de Mangualde, Alegre saiu para a Feira dos Santos e já 
não foi acompanhado pelo dirigente distrital do PS, tendo de enfrentar os jorna- listas 
apenas com a figura, tutelar, de José Junqueiro. "Tenho muitas pessoas comigo, estive 
sempre acompanhado por todo o distrito, mas é obrigação de alguns dirigentes do PS 
envolverem-se nesta campanha". Junqueiro não comentou. A direcção também não. 
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“Objectivos propostos foram superados” , João Azevedo

João Azevedo faz balanço positivo do primeiro ano de mandato

O presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, fez um balanço 
muito positivo do seu primeiro ano de governação autárquica, sublinhando que 
todos os objectivos propostos foram alcançados e mesmo superados com a 
excepção de um: a revisão do Plano Director Municipal cujo processo está atrasado 
em cerca de meio ano

O próximo ano ficará marcado no concelho de Mangualde como o ano das inaugurações, 
muitas delas referentes a obras que o presidente da autarquia, João Azevedo, lançou no 
início do seu mandato. 

O anúncio foi feito pelo edil durante uma conferência de imprensa, realizada nos Paços do 
Concelho, que teve como objectivo fazer um balanço do seu primeiro ano de governação 
autárquica, durante o qual entregou um dossiê com mais de seis dezenas de páginas com 
as intervenções mais importantes levadas a cabo pelo executivo municipal ao longo dos 
últimos 365 dias. 

Das obras que deverão ficar concluídas em 2011, João Azevedo destacou a construção 
do Centro Escolar, a requalificação da Avenida da Senhora do Castelo, a transformação 
do antigo quartel dos bombeiros em Unidade de Saúde Familiar e ainda diversas vias de 
comunicação que estão a ser ampliadas e repavimentadas, sem esquecer, a ampliação 
da rede de saneamento básico até ao Alto do concelho, dando assim mais qualidade de 
vida aos habitantes daquela zona. 

O Presidente da Câmara, destaca também o gabinete de apoio ao Agricultor, um aposta 
ganha na proximidade de quem ainda trabalha na terra e precisa de apoio, 
esclarecimento, acompanhamento muitas das vezes com as novas regras comunitárias, 
no preenchimento de candidaturas etc . . 
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O edil referiu que conseguiu superar os objectivos propostos, com a excepção de um: a 
revisão do Plano Director Municipal, que sofreu um atraso de cerca de meio ano devido 
ao falecimento do responsável pelo processo, “infelizmente o pior aconteceu e perdemos 
cerca de 6 meses, neste processo” disse o autarca. 

No que diz respeito à economia, revelou que há muitos empresários – nacionais e 
internacionais – interessados em investir em Mangualde. João Azevedo, quer concretizar 
a assinatura dos contratos de promessa de compra e venda de todos os lotes na Zona 
Industrial do Salgueiro até ao final deste ano. “ Quem nos dera ter o dobro do espaço para 
poder acolher empresas, apenas termos 12 ht e precisávamos de muito mais, depois dos 
“fecharmos” a ZI Salgueiro já estaremos a perspectivar uma outra zona para as empresas 
se instalarem no concelho, não as podemos deixar fugir ” disse o Edil. 

João Azevedo, lembra que é com o investimento privado que é criado emprego, e espera 
que a curto/médio prazo serão criados 400 a 500 postos de trabalho. “ Este é o resultado 
de uma reviravolta em Mangualde, neste momento os investidores sabem que podem 
contar com a Autarquia para se instalarem no concelho, para crescerem no caso daquelas 
que já cá estão, este é um sinal claro de confiança. 

João Azevedo contra as portagens

Questionado pelos jornalistas acerca da sua posição quanto as anunciadas portagens nas 
SCUT, o Autarca, reafirma o que tinha dito à uma semana no congresso socialista 
distrital, “ Sou contra as portagens, sou e serei, sabemos que irá pesar muito na economia 
de muitas das empresa do nosso concelho, principalmente, as de transportes que 
trabalham com milhares de veículos pesados, no entanto tenho ouvido da voz de alguns 
comerciantes que até poderá ser bom para o comercio local, ou seja com as portagens as 
pessoas fiquem mais em Mangualde e façam as suas compras por aqui, mas a minha 
posição é claramente contra as portagens “. 
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PELA PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA  

No próximo dia 22 de Novembro a Biblioteca Municipal de Mangualde celebra 13 anos de 
existência com sessões de leitura e animação. A 27 de Novembro, o mesmo espaço 
recebe uma Acção de Formação “Biblioteca Viva” destinada a bibliotecários, 
coordenadores de bibliotecas e técnicos de serviços educativos e de animação. E no dia 
14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o espectáculo “Ler-te ao Perto” dirigido aos 
alunos do 2º CEB. Estas iniciativas têm como principal objectivo a promoção da leitura. 

Mangualde promove o livro e a leitura nos próximos meses de Novembro e Dezembro. 
Tudo começa no dia 22 de Novembro, data em que a Biblioteca Municipal de Mangualde 
celebra 13 anos de existência com sessões de leitura e animação. A 27 de Novembro 
realizar-se-á uma acção de formação, intitulada “Biblioteca Viva”, destinada a 
bibliotecários, coordenadores de bibliotecas e técnicos de serviços educativos e de 
animação. Por último, no dia 14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o espectáculo “Ler-
te ao Perto” dirigido aos alunos do 2º CEB. 

Para assinalar os 13 anos de vida da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, durante o 
dia 22 de Novembro, terão lugar várias sessões de leitura para as crianças, com o 
professor/animador José Cruchino. À noite, pelas 21h00, realiza-se o espectáculo ODE do 
grupo GAVETA. Contando com o apoio decisivo e imprescindível do extraordinário leque 
de grandes escritores e poetas que a nossa língua nos oferece, bem como de alguns 
nomes incontornáveis da literatura estrangeira, o grupo A GAVETA apresenta este 
espectáculo de promoção da leitura que põe em diálogo e confronto diferentes estilos e 
formas estéticas de tratar as palavras: pedagogia da beleza; e em que a leitura é 
apresentada como fonte inesgotável de conhecimento, beleza e prazer. O espectáculo 
terá duração de 50m. 

No dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá entre as 9h30 e 
as 18h00 e terá Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como 
principais objectivos conceber uma política de animação cultural adaptada à biblioteca e 
aos seus leitores, criar e promover o serviço de animação cultural da biblioteca, 
estabelecer parcerias no âmbito da animação cultural com entidades congéneres e outras 
organizações, planear a oferta das actividades adequada à missão e público(s)-alvo da 
biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e gerir as 
situações de crise em eventos, identificando os potenciais problemas.  

“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 
14h30, na Biblioteca Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de 
Contacto Social e Cultural. Baseado no conto de Hans Christian Andersen, “O Patinho 
Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em que os sons, as cores e 
os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários as 
crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o 
respeito pelas diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de 
cidadania.
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“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias 
Culturais da Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os 
espectáculos dirigidos aos jovens estão em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em 
parceria com a DGLB. 

Data da notícia: 05-11-2010  
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Ementa especial Feira dos Santos em vários restaurantes
Este fim-de-semana (dias 6 e 7 de Novembro), em Mangualde, será marcado pela realização de mais uma 
Feira dos Santos. Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização deste certame, que 
se tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes 
desde a gastronomia, através das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras.  

A abertura do certame será marcada pela inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos, no dia 6 de 
Novembro, sábado, pelas 10h00, com presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, no Parque Multiusos (Avª Srª do Castelo). Mas as actividades começam no dia anterior, com a 
inauguração da V Mostra de Artesanato Nacional, no dia 5 de Novembro, pelas 15h00, no Largo Dr. Couto, 
com a presença do Presidente da autarquia mangualdense. 

Este ano, a Feira dos Santos sofreu significativas melhorias: a criação de um edifício de apoio e uma melhor 
circulação dentro do espaço.  

Esta feira secular, que decorre no Parque Multiusos, conta ainda com a realização de novas e diversas 
actividades: V Mostra de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I Mostra Agro-Pecuária (Parque Multiusos), 
I Encontro e Mostra Todo-o-Terreno (Parque Multiusos) e Encontro de Pintura ao ar livre. Paralelamente, 
está a decorrer desde sábado passado a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, tais 
como "O Valério", "Moderno", "Gestur", "Cantinho dos Petiscos", "Capoeira", Restaurante Marisqueira São 
João, "Cruzeiro", "Casa do Ermitão", Estalagem Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra e Hotel Sr.ª do 
Castelo, que apresentam até ao dia 7 de Novembro uma ementa especial Feira dos Santos.  

Ainda no âmbito deste certame, desde o dia 25 de Outubro e até ao dia 5 de Novembro, está a decorrer no 
átrio da Câmara Municipal de Mangualde uma exposição fotográfica intitulada "FEIRA DOS SANTOS - Da 
Tradição à Modernidade". 
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Juntas de Mangualde aprendem informática
Data: 2010-11-04

«Dotar todos os membros das Juntas e Assembleias de Freguesia 
com conhecimentos básicos em Informática» foi o objectivo que levou 
a Câmara Municipal de Mangualde a promover um projecto de 
formação com as Juntas de Freguesia do conselho.

Com uma duração total de 12 horas, a acção de formação incide na 
utilização de meios tecnológicos no contexto prático das tarefas 

diárias das Juntas e das Assembleias de Freguesia.  

A primeira acção no âmbito deste projecto arrancou no início deste mês de Novembro, no 
Centro Paroquial da Cunha Baixa, envolvendo membros de varias Juntas de Freguesia.
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Pela promoção do livro e da leitura – Mangualde 
Mangualde promove o livro e a leitura nos próximos meses de Novembro e Dezembro. Tudo começa no dia 
22 de Novembro, data em que a Biblioteca Municipal de Mangualde celebra 13 anos de existência com 
sessões de leitura e animação. A 27 de Novembro realizar-se-á uma acção de formação, intitulada 
“Biblioteca Viva”, destinada a bibliotecários, coordenadores de bibliotecas e técnicos de serviços educativos 
e de animação. Por último, no dia 14 de Dezembro realiza-se, pelas 14h30, o espectáculo “Ler-te ao Perto” 
dirigido aos alunos do 2º CEB. 

Para assinalar os 13 anos de vida da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, durante o dia 22 de 
Novembro, terão lugar várias sessões de leitura para as crianças, com o professor/animador José Cruchino. 
À noite, pelas 21h00, realiza-se o espectáculo ODE do grupo GAVETA. Contando com o apoio decisivo e 
imprescindível do extraordinário leque de grandes escritores e poetas que a nossa língua nos oferece, bem 
como de alguns nomes incontornáveis da literatura estrangeira, o grupo A GAVETA apresenta este 
espectáculo de promoção da leitura que põe em diálogo e confronto diferentes estilos e formas estéticas de 
tratar as palavras: pedagogia da beleza; e em que a leitura é apresentada como fonte inesgotável de 
conhecimento, beleza e prazer. O espectáculo terá duração de 50m. 

No dia 27 de Novembro, a acção de formação “Biblioteca Viva” decorrerá entre as 9h30 e as 18h00 e terá 
Jacinta Maciel como dinamizadora. “Biblioteca Viva” que tem como principais objectivos conceber uma 
política de animação cultural adaptada à biblioteca e aos seus leitores, criar e promover o serviço de 
animação cultural da biblioteca, estabelecer parcerias no âmbito da animação cultural com entidades 
congéneres e outras organizações, planear a oferta das actividades adequada à missão e público(s)-alvo da 
biblioteca, implementar e monitorizar as actividades de dinamização cultural e gerir as situações de crise em 
eventos, identificando os potenciais problemas.  
“Ler-te ao Perto” é o título do espectáculo que se realiza no dia 14 de Dezembro, pelas 14h30, na Biblioteca 
Municipal de Mangualde, concebido pelo PELE – Espaço de Contacto Social e Cultural. Baseado no conto 
de Hans Christian Andersen, “O Patinho Feio”, o espectáculo propõe uma brincadeira teatral, um jogo em 
que os sons, as cores e os aromas são revelados através da palavra. Tendo como principais destinatários 
as crianças do 2º CEB, “Ler-te ao Perto” pretende promover o livro e a leitura, mas também o respeito pelas 
diferenças e diversidades como património de uma sociedade plena de cidadania. 

“Ler-te ao Perto”, “ODE” e “Biblioteca Viva” integram o Programa Nacional de Itinerâncias Culturais da 
Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas (DGLB), sendo que os espectáculos dirigidos aos jovens estão 
em sintonia com o Plano Nacional de Leitura. 

Todas estas iniciativas são organizadas pela Câmara Municipal de Mangualde, em parceria com a DGLB. 
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Feira dos Santos em Mangualde com novidades 

O fim-de-semana de 6 e 7 de Novembro, em Mangualde, será marcado pela realização de mais uma Feira 
dos Santos. Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização deste certame, que se 
tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes 
desde a gastronomia, através das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras. 

A abertura do certame será marcada pela inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos, no dia 6 de 
Novembro, sábado, pelas 10h00, com presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, no Parque Multiusos (Av. Sr.ª do Castelo). Mas as actividades começam no dia anterior, com a 
inauguração da V Mostra de Artesanato Nacional, no dia 5 de Novembro, pelas 15h00, no Largo Dr. Couto, 
com a presença do Presidente da autarquia mangualdense. 

Este ano, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, a Feira dos Santos sofreu significativas 
melhorias: a criação de um edifício de apoio e uma melhor circulação dentro do espaço. 

Esta feira secular, que decorre no Parque Multiusos, conta ainda com a realização de novas e diversas 
actividades: V Mostra de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I Mostra Agro-Pecuária (Parque Multiusos), 
I Encontro e Mostra Todo-o-Terreno (Parque Multiusos) e Encontro de Pintura ao ar livre. Paralelamente, 
estará a decorrer a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, que apresentarão uma 
ementa especial Feira dos Santos. 

Ainda no âmbito deste certame, de 25 de Outubro a 5 de Novembro, estará a decorrer no átrio da Câmara 
Municipal de Mangualde uma exposição fotográfica intitulada “FEIRA DOS SANTOS – Da Tradição à 
Modernidade”. 

FEIRA DOS SANTOS 2010 
“Da Tradição à Modernidade” 
6 e 7 de Novembro, Parque Multiusos

Dia 6 de Novembro | 10h00
Abertura da Feira dos Santos com a inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos pelo 
Presidente da Câmara 
Parque Multiusos (Av. Sr.ª do Castelo) 

I Mostra Agro-Pecuária da Feira dos Santos 

I Encontro e Mostra todo o terreno
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V Mostra de Artesanato Nacional
Dia 5 de Novembro, 15h00: Abertura pelo Presidente da Câmara 
Largo Dr. Couto 

Exposição fotográfica “FEIRA DOS SANTOS – Da Tradição à Modernidade”
De 25 de Outubro a 5 de Novembro 
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde 

«Feira dos Santos à Mesa» 
De 30 de Outubro a 7 de Novembro 
Ementa especialmente dedicada à Feira dos Santos. 
Em todos os restaurantes e unidades hoteleiras aderentes 

Encontro de Pintura ao ar livre

Carrinha da Diversidade
Dia 6, Sábado 
Pela Diversidade contra a Discriminação (CIG) 
Largo Dr. Couto
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Mangualde – Feira dos Santos conta este ano com novidades (6 e 7 de 
Novembro no Parque Multiusos)

«Feira dos Santos à Mesa», V Mostra de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I Mostra 
Agro-Pecuária, I Encontro e Mostra Todo-o-Terreno e Encontro de Pintura ao ar livre, 
entre outras animações

 O fim-de-semana de 6 e 7 de Novembro, em Mangualde, será marcado pela realização 
de mais uma Feira dos Santos. Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela 
realização deste certame, que se tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas 
que proporciona aos seus milhares de visitantes desde a gastronomia, através das 
tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre outras. 

A abertura do certame será marcada pela inauguração do edifício de apoio à Feira dos 
Santos, no dia 6 de Novembro, sábado, pelas 10h00, com presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, no Parque Multiusos (Av. Sr.ª do 
Castelo). Mas as actividades começam no dia anterior, com a inauguração da V Mostra 
de Artesanato Nacional, no dia 5 de Novembro, pelas 15h00, no Largo Dr. Couto, com a 
presença do Presidente da autarquia mangualdense. 

Este ano, à semelhança do que já aconteceu no ano passado, a Feira dos Santos sofreu 
significativas melhorias: a criação de um edifício de apoio e uma melhor circulação dentro 
do espaço. 

Esta feira secular, que decorre no Parque Multiusos, conta ainda com a realização de 
novas e diversas actividades: V Mostra de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I 
Mostra Agro-Pecuária (Parque Multiusos), I Encontro e Mostra Todo-o-Terreno (Parque 
Multiusos) e Encontro de Pintura ao ar livre. Paralelamente, estará a decorrer a «Feira 
dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, que apresentarão uma ementa 
especial Feira dos Santos. 
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Ainda no âmbito deste certame, de 25 de Outubro a 5 de Novembro, estará a decorrer no 
átrio da Câmara Municipal de Mangualde uma exposição fotográfica intitulada “FEIRA 
DOS SANTOS – Da Tradição à Modernidade”. 

Actualizado em Quarta, 03 Novembro 2010 12:31
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Feira dos Santos com novidades e inauguração de edifício 
de apoio – Mangualde 
O próximo fim-de-semana (dias 6 e 7 de Novembro), em Mangualde, será marcado pela realização de mais 
uma Feira dos Santos. Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização deste certame, 
que se tornou um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de 
visitantes desde a gastronomia, através das tradicionais febras, o artesanato, os produtos agrícolas, entre 
outras. 

A abertura do certame será marcada pela inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos, no dia 6 de 
Novembro, sábado, pelas 10h00, com presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, no Parque Multiusos (Avª Srª do Castelo). Mas as actividades começam no dia anterior, com a 
inauguração da V Mostra de Artesanato Nacional, no dia 5 de Novembro, pelas 15h00, no Largo Dr. Couto, 
com a presença do Presidente da autarquia mangualdense. 

Este ano, a Feira dos Santos sofreu significativas melhorias: a criação de um edifício de apoio e uma melhor 
circulação dentro do espaço. 

Esta feira secular, que decorre no Parque Multiusos, conta ainda com a realização de novas e diversas 
actividades: V Mostra de Artesanato Nacional (Largo Dr. Couto), I Mostra Agro-Pecuária (Parque Multiusos), 
I Encontro e Mostra Todo-o-Terreno (Parque Multiusos) e Encontro de Pintura ao ar livre. Paralelamente, 
está a decorrer desde sábado passado a «Feira dos Santos à Mesa», junto dos restaurantes aderentes, tais 
como “O Valério”, “Moderno”, “Gestur”, “Cantinho dos Petiscos”, “Capoeira”, Restaurante Marisqueira São 
João, “Cruzeiro”, “Casa do Ermitão”, Estalagem Cruz da Mata, Hotel Rural Mira Serra e Hotel Sr.ª do 
Castelo, que apresentam até ao dia 7 de Novembro uma ementa especial Feira dos Santos. 

Ainda no âmbito deste certame, desde o dia 25 de Outubro e até ao dia 5 de Novembro, está a decorrer no 
átrio da Câmara Municipal de Mangualde uma exposição fotográfica intitulada “FEIRA DOS SANTOS – Da 
Tradição à Modernidade”. 

FEIRA DOS SANTOS 2010 
“Da Tradição à Modernidade” 
6 e 7 de Novembro, Parque Multiusos 
Dia 6 de Novembro | 10h00 
Abertura da Feira dos Santos com a inauguração do edifício de apoio à Feira dos Santos pelo Sr. 
Presidente da Câmara 
Parque Multiusos (Avª Srª do Castelo) 

I Mostra Agro-Pecuária da Feira dos Santos 

I Encontro e Mostra todo o terreno 

V Mostra de Artesanato Nacional 
Dia 5 de Novembro, 15h00: Abertura pelo Sr. Presidente da CâmaraLargo Dr. Couto

Exposição fotográfica “FEIRA DOS SANTOS – Da Tradição à Modernidade” 
De 25 de Outubro a 5 de Novembro 
Átrio da Câmara Municipal de Mangualde 
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«Feira dos Santos à Mesa» De 30 de Outubro a 7 de Novembro 
Ementa especialmente dedicada à Feira dos Santos. 
Em todos os restaurantes e unidades hoteleiras aderentes 

Encontro de Pintura ao ar livre 
Dia 6, Sábado, Largo Dr. Couto 
Dia 7, Domingo, Parque Multiusos 

Carrinha da DiversidadeDia 6, Sábado 
Pela Diversidade contra a Discriminação (CIG) 
Largo Dr. Couto
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Mangualde – Município promove formação informática para Juntas e 
Assembleias de Freguesia

Acção arranca hoje, dia 2 de Novembro, pelas 18h30, no Centro Paroquial da 
Cunha Baixa

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

No primeiro bloco de formação estão inseridas as Juntas de Freguesia de Cunha Baixa, 
Mesquitela, Espinho, Póvoa de Cervães e Santiago de Cassurrães, sendo que a primeira 
edição terá início hoje, dia 2 de Novembro (terça-feira), no Centro Paroquial da Cunha 
Baixa. Para este primeiro momento estão já inscritos cerca de 15 formandos. 

Durante estas acções de formação, cuja duração total será de 12 horas, serão 
transmitidos dados operacionais necessários ao manuseio de meios tecnológicos na 
execução de tarefas diárias das Juntas e das Assembleias de Freguesia. 
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Mangualde – «Caminhos do cinema português» -Município torna-se parceiro 
de projecto da Associação Académica de Coimbra

«CAMINHOS DO CINEMA PORTUGUÊS» PASSA POR MANGUALDE EM 2011

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

Nos primeiros meses do próximo ano, o Auditório da Biblioteca Municipal de Mangualde 
será palco da reprodução de alguns filmes exibidos nos XVII «Caminhos do Cinema 
Português» que se realiza em Coimbra no próximo mês de Novembro. «Caminhos do 
Cinema Português» decorrerá nos dias 12 a 23 de Novembro no Teatro Académico Gil 
Vicente e no Theatrix de Coimbra. Ao longo das várias sessões competitivas vão ser 
exibidas longas e curtas-metragens, documentários e animações que representam o 
melhor da produção cinematográfica portuguesa do ano. 

Esta iniciativa conta, ainda, com várias actividades, das quais se destacam os workshops 
de Edição Imagem, Cinema 3D Estereoscopia, Vídeo, Acção Intervenção, Cinematografia 
em Cinema Digital, Produção e Realização de Vídeo. O preço das formações 
especializadas varia entre 40 e 50€ para os sócios do CEC e estudantes e para o público 
em geral, respectivamente. 

Paralelamente, decorrem ainda, as rubricas «Ensaios Visuais» e «Coimbra Filma-se» com 
vista a promover os trabalhos dos alunos das Escolas de Cinema e Audiovisual e a escrita 
de guiões sob o mote Coimbra e o Património. 

Actualizado em Terça, 02 Novembro 2010 13:45
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“Circular Norte” avança – Mangualde 

A Câmara Municipal de Mangualde realizou este sábado, dia 30 de Outubro, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, a cerimónia de celebração do contrato-programa “Circular Norte – Troço entre a EN 234 e a Rua 
Alexandre Herculano e Ramo do Caminho 1444”. Este momento contou com as intervenções do Secretário 
de Estado da Administração Local, José Junqueiro, e do Presidente da Autarquia Mangualdense, João 
Azevedo. A “Circular Norte” vai assim avançar e traduz-se num investimento de cerca de 1.2 Milhões de 
euros, sendo 60% do mesmo comparticipado através da celebração deste contrato. 

O edil mangualdense referiu que isto só é possível porque há «uma redução permanente de despesas o 
que permitiu que a houvesse excepcional autorização para que a Câmara de Mangualde pudesse contrair 
endividamento para cobrir a parte dos projectos do QREN que nos cabe, não só para este projecto, mas 
também para todos os restantes». Sublinhou ainda que esta obra irá assim potenciar «o alargamento das 
infra-estruturas, segurança e estacionamento de uma das maiores âncoras económicas da região e do País, 
consolidando um novo modelo e avançar com o 3.º turno que tem já em cerca de 300 novos trabalhadores, 
prontos a iniciar». João Azevedo destacou ainda que tudo isto se deve à conjugação de esforços entre o 
Município, a PSA Mangualde, a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a 
Comunidade Inter-Municipal Dão-Lafões e o Governo. 

O Secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro sublinhou a importância desta obra para a 
região e recordou ainda o empenhamento de Basílio Horta (AICEP) para a concretização desta intervenção. 

Estas obras de construção da Circular Norte, no troço entre a EN 234, a Rua Alexandre Herculano e Ramo 
do Caminho 1444, são necessárias à viabilização da manutenção e ampliação de unidade industrial com 
interesse local e nacional. Este compromisso viabiliza a expansão da PSA CITRÖEN, consolidando um 
novo modelo e avançar com o 3.º turno que tem já em formação cerca de 300 novos trabalhadores.
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Cedência de estrada permite expansão 
As instalações da fábrica de Mangualde vão ser ampliadas depois de a Câmara de 
Mangualde ter anunciado a cedência de cerca de um quilómetro da Estrada Nacional n.º 
16 (EN16), que actualmente separa os dois edifícios da empresa. Esta divisão tem sido 
"um factor de perigo", explica Elísio Fernandes, administrador da Peugeot/Citroën. 

Diariamente, cerca de 50 carros produzidos são obrigados a atravessar a estrada para 
que possam fazer ensaios num outro edifício, além de que, diariamente, mil pessoas 
entram e saem da empresa, três vezes por dia, "gerando problemas ao nível de 
segurança".  

No entanto, a expansão só poderá concretizar-se assim que estiver construída uma 
alternativa ao troço que liga à EN 234 (Mangualde-Nelas). A autarquia tem prevista a 
construção de uma circular para ligar a EN 234 ao centro da cidade. A obra, que vai 
custar mais de um milhão de euros, tem garantida a comparticipação do Estado em 60 
por cento. 
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Acácio Pinto: «Mangualde: Contrato-Programa viabiliza 
mais emprego!»

2 Novembro, 2010 | Autor: ViseuMais  

 

Acácio Pinto 

O deputado do PS, eleito por Viseu, Acácio Pinto, deixa aqui a sua opinião. 

Mangualde: Contrato-Programa viabiliza mais emprego! 

«O Secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro, presidiu neste último 
fim-de-semana na Câmara Municipal de Mangualde, à cerimónia de celebração do 
contrato-programa “Circular Norte – Troço entre a EN 234 e a Rua Alexandre Herculano e 
Ramo do Caminho 1444  efectuado entre o Município de Mangualde e a Direcção Geral 
das Autarquias Locais, através da CCDR Centro. 

Este contrato-programa traduzir-se-á num investimento de cerca de 1.2 Milhões de euros, 
sendo 60% do mesmo comparticipado através da celebração deste contrato. 

Estas obras de construção da Circular Norte são necessárias à viabilização da 
manutenção e ampliação da unidade industrial PSA-CITROEN e vem dar corpo ao 
compromisso assumido, com a Câmara de Mangualde, no início deste ano, por José 
Junqueiro e Basílio Horta. Com este investimento dá-se corpo à expansão da PSA e 
consolida-se a produção de um novo modelo. Para além disso assegura-se a manutenção 
dos 800 postos de trabalho existentes, bem como a entrada já consumada de mais 300 
trabalhadores, alargando-se assim o período de funcionamento da unidade industrial para 
24 horas. 

São estas as verdadeiras boas notícias para qualquer comunidade e que, neste caso, 
vêm dar corpo a uma estratégia de desenvolvimento que João Azevedo iniciou mal foi 
eleito Presidente da Câmara Municipal de Mangualde há um ano atrás. Empenhou todo o 
seu esforço nesta iniciativa e conseguiu. 

Também para José Junqueiro este foi um grande momento. Ao esforço como deputado 
seguiu-se agora todo este envolvimento como Secretário de Estado, conjuntamente com 
a Câmara e com a AICEP e Basílio Horta, que veio permitir que uma das unidades 
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industriais mais emblemáticas da região pudesse ver a sua capacidade produtiva 
expandida e assim se tivessem consolidado e aumentado os postos de trabalho. 

Merece um destaque muito positivo a determinação de João Azevedo e o cumprimento de 
um compromisso por parte de José Junqueiro e do Governo. 

Ganhou Mangualde, ganha a região e ganha o país. 

Acácio Pinto – Deputado PS – Viseu, 02 de Novembro de 2010.» 
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Mangualde vai avançar com Circular Norte 
A Câmara Municipal de Mangualde realizou este sábado, dia 30 de Outubro, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de celebração do contrato-programa “Circular 
Norte – Troço entre a EN 234 e a Rua Alexandre Herculano e Ramo do Caminho 1444”. 
Este momento contou com as intervenções do Secretário de Estado da Administração 
Local, José Junqueiro, e do Presidente da Autarquia Mangualdense, João Azevedo. A 
“Circular Norte” vai assim avançar e traduz-se num investimento de cerca de 1.2 Milhões 
de euros, sendo 60% do mesmo comparticipado através da celebração deste contrato. 

O edil mangualdense referiu que isto só é possível porque há «uma redução permanente 
de despesas o que permitiu que a houvesse excepcional autorização para que a Câmara 
de Mangualde pudesse contrair endividamento para cobrir a parte dos projectos do QREN 
que nos cabe, não só para este projecto, mas também para todos os restantes». 
Sublinhou ainda que esta obra irá assim potenciar «o alargamento das infra-estruturas, 
segurança e estacionamento de uma das maiores âncoras económicas da região e do 
País, consolidando um novo modelo e avançar com o 3.º turno que tem já em cerca de 
300 novos trabalhadores, prontos a iniciar». João Azevedo destacou ainda que tudo isto 
se deve à conjugação de esforços entre o Município, a PSA Mangualde, a AICEP – 
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a Comunidade Inter-
Municipal Dão-Lafões e o Governo. 

O Secretário de Estado da Administração Local, José Junqueiro sublinhou a importância 
desta obra para a região e recordou ainda o empenhamento de Basílio Horta (AICEP) 
para a concretização desta intervenção. 

Estas obras de construção da Circular Norte, no troço entre a EN 234, a Rua Alexandre 
Herculano e Ramo do Caminho 1444, são necessárias à viabilização da manutenção e 
ampliação de unidade industrial com interesse local e nacional. Este compromisso 
viabiliza a expansão da PSA CITRÖEN, consolidando um novo modelo e avançar com o 
3.º turno que tem já em formação cerca de 300 novos trabalhadores. 
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