
CADERNO DE IMPRENSA
MANGUALDE

SETEMBRO 2016



Revista de Imprensa

1. Agenda, Diário de Viseu, 31-08-2016 1

2. Mangualde: exposição de ilustrações de Maria Keil de Amaral - Descla, Descla Online, 01-09-2016 2

3. Festas da Cidade de Mangualde - Descla, Descla Online, 01-09-2016 5

4. Agenda, Diário de Viseu, 01-09-2016 8

5. Exposição de Maria Keil do Amaral na biblioteca municipal, Diário de Viseu, 01-09-2016 9

6. Orquestra POEMa em concerto solidário, Diário de Viseu, 01-09-2016 10

7. Câmara cria bolsas para estudantes carenciados do ensino superior, Jornal da Beira, 01-09-2016 11

8. Orquestra POEMa em concerto solidário, Magazine Serrano Online, 01-09-2016 13

9. João Seabra vai falar para o boneco em Mangualde, MetroNews Online, 01-09-2016 14

10. Festas da cidade 2016, Renascimento, 01-09-2016 16

11. III Encontro Gastronómico amador de abrunhosa, Renascimento, 01-09-2016 17

12. Ligação entre Póvoa de Cervães e abrunhosa, Renascimento, 01-09-2016 19

13. Pela primeira vez Mangualde atribui bolsas de estudo a alunos do Ensino superior, Renascimento, 01-09-
2016

20

14. Poluição Ambiental, Renascimento, 01-09-2016 21

15. Mais de um milhar de motociclistas andaram sobre rodas em Mangualde, Renascimento, 01-09-2016 23

16. Autarquia de Mangualde aprova redução da fatura da água no concelho, Renascimento, 01-09-2016 24

17. Regeneração Urbana arranca em MAngualde, Renascimento, 01-09-2016 25

18. Mangualde Fashion de regresso com mais uma edição cheia de moda e glamour, Renascimento, 01-09-
2016

26

19. Cineteatro, Renascimento, 01-09-2016 27

20. Mangualdenses nos Jogos paralímpicos do Rio de Janeiro, Renascimento, 01-09-2016 28

21. Recolha de fundos para a nova estrutura, Renascimento, 01-09-2016 29

22. Vítimas de Alcafache homenageadas a 11 de setembro, Via Rápida, 01-09-2016 30

23. Ilustrações de Maria Keil do Amaral na biblioteca municipal, Via Rápida, 01-09-2016 31

24. Atletas mangualdenses motivados para os Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, Via Rápida, 01-09-2016 32

25. Água mais barata, Via Rápida, 01-09-2016 34

26. Bordado de Tibaldinho é marca registada, Via Rápida, 01-09-2016 35

#A1
#A1
#A2
#A2
#A5
#A5
#A8
#A8
#A9
#A9
#A10
#A10
#A11
#A11
#A13
#A13
#A14
#A14
#A16
#A16
#A17
#A17
#A19
#A19
#A20
#A20
#A20
#A21
#A21
#A23
#A23
#A24
#A24
#A25
#A25
#A26
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A31
#A31
#A32
#A32
#A34
#A34
#A35
#A35


27. Mangualde Fashion, Descla Online, 02-09-2016 36

28. Agenda, Diário de Viseu, 02-09-2016 39

29. João Seabra vai falar para o boneco, Diário de Viseu, 02-09-2016 40

30. João Seabra vai  falar para o boneco, Diário de Viseu Online, 02-09-2016 41

31. Consumidores com água mais barata, Jornal do Centro, 02-09-2016 42

32. Sextas da Lua  voltam a animar Mangualde, Magazine Serrano Online, 02-09-2016 43

33. Mangualde: Orquestra POEMa em concerto solidário, Descla Online, 03-09-2016 44

34. Homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache a 11 de setembro, Dão e Demo Online, 03-
09-2016

46

35. Elísio Oliveira, diretor da PSA, falou-nos sobre a rotunda ´DS - BOCA DE SAPO´, em Mangualde, Dão e
Demo Online, 04-09-2016

48

36. Homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache, Farol da Nossa Terra Online, 04-09-2016 51

37. PELA PRIMEIRA VEZ Mangualde atribui bolsas de estudo a alunos do ENSINO superior CANDIDATURAS
DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO, Renascimento Online, 05-09-2016

53

38. ligação entre PÓVOA DE CERVÃES e ABRUNHOSA-A-VELHA vai ser requalificada, Renascimento Online,
05-09-2016

55

39. MAIS DE UM MILHAR DE MOTOCICLISTAS ANDARAM SOBRE RODAS EM MANGUALDE, Renascimento
Online, 05-09-2016

57

40. AUTARQUIA DE MANGUALDE APROVA REDUÇÃO DA FATURA DA ÁGUA NO CONCELHO, Renascimento
Online, 05-09-2016

59

41. REGENERAÇÃO URBANA ARRANCA EM MANGUALDE, Renascimento Online, 05-09-2016 61

42. Mangualde e a sua DS (Déesse = Deusa)., Rua Direita Online, 05-09-2016 63

43. Inaugurada a rotunda "Boca de Sapo" em Mangualde, Centro Notícias Online, 06-09-2016 65

44. João Seabra fala para o boneco, Diário de Viseu, 06-09-2016 67

45. Nova rotunda inaugurada  junto à fábrica da PSA, Diário de Viseu, 06-09-2016 68

46. Nova rotunda inaugurada  junto à fábrica da PSA, Diário de Viseu Online, 06-09-2016 69

47. Stand-Up Comedy em Mangualde, Correio da Manhã, 07-09-2016 70

48. Open Family Day juntou mais de 1000 pessoas na PSA Mangualde, Diário de Viseu, 07-09-2016 71

49. Mangualde terá investimento de 17 milhões nos próximos anos, Diário de Viseu, 08-09-2016 72

50. Mangualde terá investimento de 17 milhões nos próximos anos, Diário de Viseu Online, 08-09-2016 74

51. ´Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo´ sobe ao palco em Mangualde, Dão e Demo Online, 08-09-
2016

75

#A36
#A36
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A46
#A46
#A46
#A48
#A48
#A48
#A51
#A51
#A53
#A53
#A53
#A55
#A55
#A55
#A57
#A57
#A57
#A59
#A59
#A59
#A61
#A61
#A63
#A63
#A65
#A65
#A67
#A67
#A68
#A68
#A69
#A69
#A70
#A70
#A71
#A71
#A72
#A72
#A74
#A74
#A75
#A75
#A75


52. Quatro novos postos da GNR começaram a abrir as portas, Jornal da Beira, 08-09-2016 77

53. Rotunda com o  Boca de Sapo  nasce na cidade, Jornal da Beira, 08-09-2016 79

54. ´Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo´ sobe ao palco em Mangualde, MetroNews Online, 08-09-
2016

80

55. Mangualde regista produção tradicional do Bordado de Tibaldinho, Notícias de Viseu, 08-09-2016 82

56. Populares descontentes com descargas, Correio da Manhã, 09-09-2016 84

57. 11 de setembro: homenagem às vítimas do acidente ferroviário de Alcafache, Defesa da Beira, 09-09-
2016

85

58. Margens dos principais cursos de água estão a ser alvo de limpeza e desmatação, Jornal do Centro, 09-
09-2016

86

59. Cineteatro de Mangualde apresenta ´Cantinflas Deputado´, MetroNews Online, 09-09-2016 87

60. Exposição, Notícias de Gouveia, 09-09-2016 90

61. Mangualde: exposição de ilustrações de Maria Keil de Amaral - Descla, Descla Online, 10-09-2016 91

62. Homenageadas vítimas do maior desastre ferroviário em Portugal, Centro TV - Centro TV Online, 12-09-
2016

94

63. Local do acidente de Alcafache vai ser requalificado, Diário de Aveiro, 12-09-2016 96

64. Governo vai ajudar a requalificar local do acidente de Alcafache, Diário de Coimbra, 12-09-2016 97

65. Governo ajuda a requalificar local do acidente de Alcafache, Diário de Leiria, 12-09-2016 98

66. Acidente de Alcafache lembrado em Mangualde, Diário de Viseu, 12-09-2016 99

67. Espectáculo musical sobe ao palco do Complexo Paroquial de Mangualde, Diário de Viseu, 12-09-2016 101

68. Vítimas de Alcafache foram lembradas e homenageadas em Mangualde, MetroNews Online, 12-09-2016 102

69. Cineteatro exibe cartaz do filme Cantinflas Deputado, Diário de Viseu, 13-09-2016 105

70. Foi assinalado o 31º aniversário do acidente ferroviário de Alcafache, Dão e Demo Online, 13-09-2016 106

71. Lembrar vítimas de Alcafache, Diário As Beiras, 14-09-2016 108

72. Farol da Nossa Terra  - Vítimas do acidente ferroviário de Alcafache voltaram a ser lembradas e
homenageadas no local do memorial, Farol da Nossa Terra Online, 14-09-2016

109

73. Homenagem às vítimas de Alcafache.Secretário de Estado das Comunidades garantiu apoio para
requalificação do memorial, Centro Notícias Online, 15-09-2016

111

74. Mangualde vai celebrar o dia do idoso a 3 de outubro com tarde de animação, Dão e Demo Online, 15-
09-2016

113

75. Fatura da água mais baixa  a partir de outubro, Jornal da Beira, 15-09-2016 115

76. Cartaz, Jornal da Beira, 15-09-2016 116

#A77
#A77
#A79
#A79
#A80
#A80
#A80
#A82
#A82
#A84
#A84
#A85
#A85
#A85
#A86
#A86
#A86
#A87
#A87
#A90
#A90
#A91
#A91
#A94
#A94
#A94
#A96
#A96
#A97
#A97
#A98
#A98
#A99
#A99
#A101
#A101
#A102
#A102
#A105
#A105
#A106
#A106
#A108
#A108
#A109
#A109
#A109
#A111
#A111
#A111
#A113
#A113
#A113
#A115
#A115
#A116
#A116


77. Secretária de Estado Adjunta da Educação em Mangualde para abertura do ano escolar, MetroNews
Online, 15-09-2016

117

78. Vítimas de Alcafache foram lembradas e homenageadas em Mangualde, Renascimento, 15-09-2016 120

79. «Mary Popins, a mulher que salvou o mundo» sobe ao palco em Mangualde, Renascimento, 15-09-2016 121

80. Rotunda DS Boca de Sapo, Renascimento, 15-09-2016 122

81. Largada de caça, Renascimento, 15-09-2016 124

82. Secretária de Estado Adjunta da Educação abre Ano Escolar em Mangualde, Rua Direita Online, 15-09-
2016

126

83. Mangualde anuncia requalificações  em escolas, Diário de Viseu, 16-09-2016 129

84. Secretária de estado adjunta da Educação esteve no arranque do ano letivo, Dão e Demo Online, 16-09-
2016

131

85. Investimentos de 600 mil euros para novo ano letivo, Jornal do Centro, 16-09-2016 133

86. "Falar para o boneco" em Mangualde, Jornal do Centro, 16-09-2016 134

87. Secretária de Estado Adjunta da Educação em Mangualde na abertura do ano escolar, Jornal do Centro
Online, 17-09-2016

135

88. Câmara de Mangualde aprova novos tarifários de água, Jornal do Centro Online, 17-09-2016 139

89. Mangualde Social+, Loja Social celebraram o 4ºaniversário, Magazine Serrano Online, 17-09-2016 143

90. Planos municipais de emergência a diferentes "velocidades" em Viseu, Notícias ao Minuto Online, 18-09-
2016

145

91. Planos municipais de emergência a diferentes "velocidades" no distrito de Viseu, RTP Online, 18-09-2016 147

92. Mangualde celebra Dia Internacional do Idoso, Diário de Viseu, 19-09-2016 149

93. Planos municipais de emergência com várias velocidades, Diário de Viseu, 19-09-2016 150

94. Cavaleiro do Rei Artur em destaque no Cineteatro em Mangualde, Magazine Serrano Online, 19-09-2016 152

95. Quatro anos do projeto "Mangualde Social +, Loja Social", MetroNews Online, 19-09-2016 154

96. Em casa com Aquilino, Rua Direita Online, 19-09-2016 156

97. Secretária de Estado no arranque do ano escolar, Notícias de Gouveia, 20-09-2016 165

98. "Mangualde Social + , Loja Social", Rua Direita Online, 20-09-2016 166

99. "O Rio de Esmeralda" - Mangualde, Rua Direita Online, 21-09-2016 168

100. Eventos, Jornal da Beira, 22-09-2016 170

101. Apresentação do livro "O Rio de Esmeralda" em Mangualde, Magazine Serrano Online, 22-09-2016 171

102. Secretária de Estado adjunta da Educação em Mangualde para abertura de ano escolar, Notícias de 173

#A117
#A117
#A117
#A120
#A120
#A121
#A121
#A122
#A122
#A124
#A124
#A126
#A126
#A126
#A129
#A129
#A131
#A131
#A131
#A133
#A133
#A134
#A134
#A135
#A135
#A135
#A139
#A139
#A143
#A143
#A145
#A145
#A145
#A147
#A147
#A149
#A149
#A150
#A150
#A152
#A152
#A154
#A154
#A156
#A156
#A165
#A165
#A166
#A166
#A168
#A168
#A170
#A170
#A171
#A171
#A173
#A173


Viseu, 22-09-2016

103. Mangualde dá a conhecer o seu património, Notícias de Viseu, 22-09-2016 174

104. Vitimas do acidente ferroviário de Alcafache voltaram a ser lembradas e homenageadas no local do
memorial, Defesa da Beira, 23-09-2016

175

105. Apresentação de livro em Mangualde, Diário de Viseu, 23-09-2016 176

106. Livro ´O RIO DE ESMERALDA´ vai ser apresentado esta sexta-feira na Biblioteca Municipal, Dão e Demo
Online, 23-09-2016

177

107. Pavilhões desportivos vão ser remodelados, Jornal do Centro, 23-09-2016 179

108. Atenção músicos. Mangualde - Inscrições a decorrer para a Orquestra POEMa, Rua Direita Online, 23-
09-2016

180

109. Reviver o que se passava no Cineteatro, Magazine Serrano Online, 24-09-2016 182

110. Inscrições abertas para a Orquestra POEMa, Diário de Viseu, 26-09-2016 184

111. Mangualde homenageou atletas paralímpicos, Diário de Viseu, 26-09-2016 185

112. Orquestra POEMA de Mangualde com inscrições abertas, Jornal do Centro Online, 26-09-2016 186

113. A falar para o boneco de João Seabra em Mangualde, Jornal do Centro Online, 26-09-2016 189

114. Orquestra POEMa abriu inscrições em Mangualde, Magazine Serrano Online, 26-09-2016 193

115. Alcafache acolheu II Mercado Quinhentista, Diário de Viseu, 27-09-2016 195

116. Estão a decorrer inscrições para a orquestra POEMa, Dão e Demo Online, 27-09-2016 196

117. Exposição de fotografia em Mangualde, Diário de Viseu, 28-09-2016 198

118. Palestra sobre lanifícios em Mangualde, Diário de Viseu, 28-09-2016 199

119. Hoje, Diário de Viseu, 28-09-2016 200

120. Stand up comedy em Mangualde, Diário de Viseu, 29-09-2016 201

121. Mangualde promove curso para executivos, Diário de Viseu, 29-09-2016 202

122. Formação para executivos sobre ´gestão empresarial, inovação e competitividade´, Dão e Demo Online,
29-09-2016

203

123. ´Sinergias´ em Mangualde, MetroNews Online, 29-09-2016 205

124. Militares da Guarda  Fiscal em festa, Reconquista, 29-09-2016 207

125. Mangualde: exposição de ilustrações de Maria Keil de Amaral - Descla, Descla Online, 30-09-2016 208

126. Formação para executivos sobre ´gestão empresarial, inovação e competitividade´, Farol da Nossa
Terra Online, 30-09-2016

210

127. Farol da Nossa Terra  - Palestra "Os Lanifícios em Mangualde e as minhas histórias", Farol da Nossa
Terra Online, 30-09-2016

212

#A173
#A174
#A174
#A175
#A175
#A175
#A176
#A176
#A177
#A177
#A177
#A179
#A179
#A180
#A180
#A180
#A182
#A182
#A184
#A184
#A185
#A185
#A186
#A186
#A189
#A189
#A193
#A193
#A195
#A195
#A196
#A196
#A198
#A198
#A199
#A199
#A200
#A200
#A201
#A201
#A202
#A202
#A203
#A203
#A203
#A205
#A205
#A207
#A207
#A208
#A208
#A210
#A210
#A210
#A212
#A212
#A212


128. Mostra de fotografia ´Sinergias´ em Mangualde, Magazine Serrano Online, 30-09-2016 214

#A214
#A214


A1

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 8,01 x 27,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65882213 31-08-2016

AMANHÃ

Assembleia
Municipal em
Vouzela

A Assembleia Municipal de
Vouzela reúne, a partir das
9h30, no Auditório 25 de
Abril, no edifício dos Paços
do Concelho.

TRC Zigurfest
em Lamego

Às 12h00, tem início, em La-
mego, o TRC ZIGURFEST –
Festival de Música Moderna
de Lamego. As actuações
realizam-se na Rua dos
Oleiros e no Teatro Ribeiro
Conceição.

Exposição em
Mangualde

Até dia 30 de Setembro, a
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Man-
gualde, acolhe a exposição
de ilustrações de Maria Keil
de Amaral.

PRÓXIMOS DIAS

Feira do Vinho 
do Dão em Nelas

Na sexta-feira, a partir das
15h00, realiza-se no Auditó-
rio Municipal de Nelas, a
sessão solene da Feira do
Vinho do Dão, que se rea-
liza até domingo. 

Vindouro em São
João da Pesqueira

A Vindouro - Festa Pomba-
lina regressa esta sexta-
feira para mais uma edição
a decorrer em São João da
Pesqueira. A abertura é às
18h00 e a festa decorre até
domingo, contando com a
presença de produtores de
vinhos DOC Douro e do
Porto, que no Museu do Vi-
nho de S. João da Pesqueira
apresentam novidades e
rótulos de referência. Além
das tradicionais lagaradas,
o programa contempla
ainda  conversas sobre vi-
nhos, conduzidas por espe-
cialistas e um jantar pom-
balino concebido pelo chef
Rui Paula.

Concerto 
em Lamego

A Igreja das Chagas, em
Lamego, recebe, no pró-
ximo sábado, às 22h00, um
concerto de Soprano e Ór-
gão, promovido pela Santa
Casa da Misericórdia lam-
cense.

Portugal 
Expo-Dog em 
São Pedro do Sul

As Termas de S. Pedro do
Sul recebem a partir do pró-
ximo sábado e até domingo,
a Portugal Expo-Dog.

Lobão Fest 
em Tondela

A banda Galo Cant'as Duas
actua no próximo sábado,
às 18h00, em Lobão da
Beira, Tondela, no âmbito
do Lobão Fest, que contará
ainda com concertos de
Sallim e Epilepsia Aliení-
gena.

Yoga em Vouzela

O parque da Liberdade, em
Vouzela, acolhe no pró-
ximo sábado uma aula
aberta de Hatha Yoga, pro-
movida pela Associação
Mata Sustentável, a partir
das 10h30.

Mangualde 
Fashion

A 5.ª edição do Mangualde
Fashion decorre no pró-
ximo sábado, a partir das
21h00, no Largo Dr. Couto.
A edição deste ano conta
com a presença de Rute
Marques, ex-modelo, apre-
sentadora de televisão e ac-
triz. 

Clássicos
aceleram no
Caramulo

O Caramulo Motorfestival -
Festival Internacional de
Veículos Clássicos e Despor-
tivos, organizado pelo Mu-
seu do Caramulo realiza-se
domingo e comemora os
seus 10 anos com um pro-
grama cheio de novidades e
surpresas.
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HOJE

Assembleia
Municipal em
Vouzela

A Assembleia Municipal de
Vouzela reúne, a partir das
9h30, no Auditório 25 de
Abril, no edifício dos Paços
do Concelho.

TRC Zigurfest
em Lamego

Às 12h00, tem início, em La-
mego, o TRC ZIGURFEST –
Festival de Música Moderna
de Lamego. As actuações
realizam-se na Rua dos
Oleiros e no Teatro Ribeiro
Conceição.

Exposição em
Mangualde

Até dia 30 de Setembro, a
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Man-
gualde, acolhe a exposição
de ilustrações de Maria Keil
de Amaral.

AMANHÃ

Feira do Vinho 
do Dão em Nelas

A partir das 15h00, realiza-
se no Auditório Municipal
de Nelas, a sessão solene da
Feira do Vinho do Dão, que
se realiza até domingo. 

Vindouro em São
João da Pesqueira

A Vindouro - Festa Pomba-
lina regressa para mais
uma edição a decorrer em
São João da Pesqueira. A
abertura é às 18h00 e a
festa decorre até domingo,
contando com a presença
de produtores de vinhos
DOC Douro e do Porto, que
no Museu do Vinho de S.
João da Pesqueira apre-
sentam novidades e rótulos
de referência. Além das tra-
dicionais lagaradas, o pro-
grama contempla ainda
conversas sobre vinhos,
conduzidas por especialis-
tas e um jantar pombalino
concebido pelo chef Rui
Paula.

PRÓXIMOS DIAS

Concerto 
em Lamego

A Igreja das Chagas, em
Lamego, recebe, no sá-
bado, às 22h00, um con-
certo de Soprano e Órgão,
promovido pela Santa
Casa da Misericórdia lam-
cense.

Portugal 
Expo-Dog em 
São Pedro do Sul

As Termas de S. Pedro do
Sul recebem a partir de sá-
bado e até domingo, a Por-
tugal Expo-Dog.

Lobão Fest 
em Tondela

A banda Galo Cant'as Duas
actua no sábado, às 18h00,
em Lobão da Beira, Ton-
dela, no âmbito do Lobão
Fest, que contará ainda
com concertos de Sallim e
Epilepsia Alienígena.

Yoga em Vouzela

O parque da Liberdade, em
Vouzela, acolhe no sábado
uma aula aberta de Hatha
Yoga, promovida pela As-
sociação Mata Sustentável,
a partir das 10h30.

Mangualde 
Fashion

A 5.ª edição do Mangualde
Fashion decorre no sábado,
a partir das 21h00, no Largo
Dr. Couto. A edição deste
ano conta com a presença
de Rute Marques, ex-mo-
delo, apresentadora de tele-
visão e actriz. 

Clássicos
aceleram no
Caramulo

O Caramulo Motorfestival -
Festival Internacional de
Veículos Clássicos e Despor-
tivos, organizado pelo Mu-
seu do Caramulo realiza-se
domingo e comemora os
seus 11 anos com um pro-
grama cheio de novidades e
surpresas.
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Exposição de Maria Keil 
do Amaral na biblioteca municipal
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, acolhe, a partir
de hoje e até ao final do mês,
uma exposição de ilustrações
de Maria Keil de Amaral. A ini-
ciativa conta com a organiza-
ção da Câmara Municipal de
Mangualde e a entrada é livre.

Maria Keil de Amaral foi pin-
tora, retratista e ilustradora.
Trabalhou em publicidade e
em decoração de interiores e
ainda desenhou objectos de
mobiliário e de decoração.
Destacou-se na ilustração de
livros, inicialmente destinados

a adultos e, mais tarde, a crian-
ças e jovens. Além de ter cola-
borado com diversos autores,
publicou livros escritos e ilus-
trados por si, como Presentes,
Árvores de Domingo e Anjos
do Mal.

A ilustradora nasceu em
Agosto de 1912, em Silves, e
morreu em Junho de 2012, em
Lisboa.

Os trabalhos podem ser vis-
tos segunda-feira, das 14h00
às 18h30, de terça a sexta-feira
das 9h30 às 18h30, e aos sá-
bados das 10h00 às 13h00 e
das 14h00 às 18h00. |Trabalhos de Maria Keil de Amaral para apreciar a partir de hoje
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Orquestra POEMa 
em concerto solidário
Mangualde Iniciativa realiza-se sábado à noite no Auditório do Complexo 
Paroquial de Mangualde e visa angariar fundos para um lar residencial 
em Abrunhosa do Mato

No próximo sábado, pelas
21h30, o Auditório do Com-
plexo Paroquial de Mangualde
acolhe um concerto solidário
interpretado pela Orquestra
POEMa. 

A iniciativa, promovida pela
Câmara Municipal de Man-
gualde, em parceria com Con-

servatório Regional de Musica
de Viseu Dr. Azeredo Perdigão
e o Centro Cultural da Cunha
Baixa, e com o apoio do Agru-
pamento de Escolas de Man-
gualde, tem como objectivo a
recolha de fundos para a nova
estrutura residencial para se-
niores,  em Abrunhosa do

Mato, na freguesia de Cunha
Baixa.

A iniciativa representa ainda
o culminar do primeiro estágio
da orquestra sinfónica
POEMa, orientado pelo maes-
tro Tiago Correia e de duas edi-
ções do estágio de banda sin-
fónica. 

O concerto conta com a
participação dos músicos da
Orquestra POEMa, do Con-
servatório Regional de Musica
de Viseu Dr. Azeredo Perdigão
e de outros músicos de fora
do concelho que participaram
no estágio de orquestra sin-
fónica. |

Orquestra POEMa vai actuar sábado às 21h30
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 A Câmara Municipal de 
Mangualde vai atribuir, pela 
primeira vez, bolsas de estudo 
a estudantes do ensino supe-
rior. A medida visa estimular e 
motivar os jovens a continua-
rem a sua formação académica 
e “apoiar financeiramente todos 
aqueles que, não obstante as 
suas capacidades, são econo-
micamente desfavorecidos” ex-
plica o presidente da autarquia, 
João Azevedo, acrescentan-
do que o município de adotar 
“políticas educativas e sociais 
que promovam a igualdade de 
oportunidades e a coesão so-
cial”.
 A autarquia vai atribuir, 
anualmente, bolsas de estudo 
até ao valor de dez mil euros, 
podendo ou não o município 
aumentar o valor estipulado em 
regulamento mediante reforço 
em orçamento do exercício do 
ano seguinte. 
 Este auxílio financeiro é 
atribuído a alunos, residentes 
no concelho de Mangualde, que 
concluíram com sucesso o ensi-
no secundário e que pretendam 
ingressar na universidade, mas 
que não dispõem de meios su-
ficientes para suportarem os 

encargos correspondentes à 
frequência de cursos que con-
ferem o grau de licenciatura ou 
mestrado. 
 Ter nacionalidade portu-
guesa ou estar autorizado a 
residir em Portugal; não ter já 
habilitações ou cursos equi-
valentes àqueles que pretende 
frequentar; não possuir por si 
ou através do seu agregado fa-
miliar, um rendimento mensal 
per capita superior ao indexan-
te dos apoios sociais (IAS); ser 
estudante a tempo inteiro e não 
exercer profissão remunerada, 
são outras das condições para 
proceder à candidatura.
 “A educação e a formação 

dos jovens do concelho são fa-
tores essenciais para o desen-
volvimento económico e so-
cial do município e da região”, 
acrescenta João Azevedo. Para 
o autarca de Mangualde “este 
desenvolvimento só será pos-
sível com pessoas preparadas 
para enfrentar os desafios, as 
exigências e as mudanças cada 
vez maiores da atualidade mun-
dial e económica”.
 As candidaturas para a con-
cessão de bolsas deverão ser 
apresentadas anualmente, em 
formulário próprio, de 1 de ou-
tubro a 15 de novembro, no Ga-
binete de Ação Social de Man-
gualde.

MANGUALDE
Câmara cria bolsas para estudantes
carenciados do ensino superior

MEDIDA VISA ESTIMULAR ESTUDANTES CARENCIADOS A SEGUIREM
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MANGUALDE
Câmara cria
bolsas para
estudantes
carenciados do 
ensino superior
 Autarquia vai atribuir 
anualmente bolsas de 
estudo até ao valor de 
10.000 euros por estudan-
te.
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Orquestra POEMa em concerto solidário
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No próximo dia 3 de setembro, pelas 21h30, o Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde acolhe
um concerto solidário interpretado pela Orquestra POEMa. A iniciativa, promovida pela Câmara
Municipal de Mangualde em parceria com Conservatório Regional de Música de Viseu, Dr. Azeredo
Perdigão e o Centro Cultural da Cunha Baixa e com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde,
tem como objetivo a recolha de fundos para a nova estrutura residencial para idosos, em Abrunhosa
do Mato, na freguesia de Cunha Baixa.
 
A iniciativa representa ainda o culminar do 1º Estágio de Orquestra Sinfónica POEMa, orientado pelo
Maestro Tiago Correia e de duas edições do Estágio de Banda Sinfónica. O concerto conta com a
participação dos músicos da Orquestra POEMa, do Conservatório Regional de Musica de Viseu, Dr.
Azeredo Perdigão e de outros músicos de fora do concelho que participaram no Estágio de Orquestra
Sinfónica.
 
Por:Mun.Mangualde
 
1 de Setembro de 2016
 
Sofia Pacheco
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FESTAS DA 
CIDADE 2016 
De 25 de agosto a 4 de setembro, 
Mangualde está em festa. As festas 
da cidade, promovidas pela Câmara 
Municipal de Mangualde, atraíram, 
mais uma vez, inúmeros visitantes ao 
município. 
O certame começou na noite de 25 
de agosto com a Noite das Escolas 
de Mangualde. No dia seguinte, sexta-
feira, subiram ao palco a Banda Magma 
e os ÁTOA. No sábado, POEMA BIG 
BAND e Banda Função Públika fizeram 
os sons da noite. Grupo Repúblika e os 
OS AZEITONAS foram as apostas para  

a noite de domingo e o Grupo HI-FI 
para a noite de segunda-feira. Arruada 
pelas Bandas Filarmónicas, Encontro 
de Folclore e atuação da Alcatuna 
também fizeram parte do programa 
musical. 
O certame contou ainda com Mercados 
de Rua, VII Festival de Sopas de 
Mangualde e 5' edição do Mangualde 
Fashion, que terá lugar no dia 4 deste 
mês. A nível desportivo realizou-se 
o VII Torneio de Xadrez, o Torneio 
de Veteranos, e a 4 de setembro 
será o Concurso Nacional de Pesca 
Desportiva "Cidade de Mangualde" e a 
Largada de Pombos. 
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CHEF 
G 

 

°NçAtif> 

III  - ENCONTRO 
GASTRONÓMIC004. 

,P.RUNHOS7, A - VELS' 

III - ENCONTRO 
GASTRONÓMICO AMADO 

ASRUNHOé-Z. A 

GASTRONOMIA, ANIMAÇÃO E ARTESANATO 
CHAMARAM CENTENAS DE PESSOAS A ABRUNHOSA- 
A-VELHA, MOTARDES INCLUSIVE 
No passado dia 13 de agosto, centenas de pessoas 
deliciaram-se no III Encontro Gastronómico 
Amador de Abrunhosa-A-Velha, um evento que 
aliou a gastronomia, a animação e o artesanato. 
Na abertura do encontro marcou presença o Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
Joaquim Patrício e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Abrunhosa-A-Velha, Eduardo 
Albuquerque. Com  esta iniciativa a Junta de 
freguesia de Abrunhosa-a-Velha pretende divulgar 
a gastronomia tradicional do concelho. 
Sopa de barbo (Chef João Tomé), rojões de porco 

Abrunhosa-a-Velha, contou com a colaboração da 
Câmara Municipal de Mangualde, do grupo Desportivo 
e Recreativo de Vila Mendo de Tavares, da Associação 
Humanitária e Cultural de Abrunhosa-a-Velha, do 
Estrela do Mondego Futebol Club, do Centro Paroquial 
de Abrunhosa-a-Velha, do Racho de Carnaval da 
freguesia de Abrunhosa-a-Velha, das Marchas dos 
Santos Populares de Abrunhosa-a-Velha e do Hotel 
Mira Serra. 

preto com batata cozida (Chef Gonçalves), massa à 
lavrador (Chef Constantino), trutas em molho de esca-
beche com broa (Chef Moreira) e pão milho, centeio e 
bolas de chouriço no forno a lenha (Chef Américo), fize-
ram as delícias de todos os presentes. A entrada tinha o 
custo simbólico de cinco euros e permitiu aos visitantes 
provar os vários "pratos" apresentados, bem como des-
frutar de muita animação. De salientar que os matardes 
haviam pago o bilhete antecipadamente, mas quando 
chegados ao local já não havia comer, tendo depois sido 
reembolsados pela organização. 
A iniciativa, promovida pela Junta de freguesia de 
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III ENCONTRO 
GASTRONÓMICO 
AMADOR DE ABRUNHOSA 
A VELHA 
NÚMERO DE PARTICIPANTES 
SUPEROU EXPECTATIVAS 

7 P.02 
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LIGAÇAO ENTRE 
POVOA DE CERVAES 
E ABRUNHOSA- 
A-VELHA VAI SER 
REQUALIFICADA 
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS 
AUTARQUIAS LOCAIS PRESIDIU A 
CERIMÓNIA 
As obras de reabilitação da EN329-2, no troço 

entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha, foram 

anunciadas publicamente no passado dia 05 de agosto. 

A cerimónia foi presidida pelo Secretário de Estado 

das Autarquias Locais, Carlos Miguel, que anunciou 

um financiamento de 60% do Estado. O momento 

aconteceu junto à sede da Junta de Freguesia 

de Abrunhosa-a-Velha. A cerimónia contou com a 

presença do Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo, do Presidente da Junta de 

Freguesia de Abrunhosa-a-Velha, Eduardo Albuquerque, 

e do Presidente da União de Freguesias de Santiago 

de Cassurrães e de Póvoa de Cervães, Álvaro Matos. 

Os três presidentes reforçaram a necessidade urgente 

de intervir no troço referido pelo estado da via e pelos 

numerosos acidentes registados, um apelo que a 

população tem feito há décadas. 

Para João Azevedo, «muitos prometeram e não 

cumpriram, mas desta vez a obra será feita.» O 

presidente afirmou ainda que «o investimento na EN 

392-2 só é possível porque existiu uma preocupação 

partilhada entre autarquia, presidentes de junta e 

administração central em resolver um problema das 

populações e o anúncio público da obra é o culminar de 

um trabalho bem conseguido.» 

A requalificação da Estrada Nacional 329-2 conta com 

um orçamento de 890 mil euros. De acordo com Carlos 

Miguel, a Administração Central irá comparticipar 60% 

do valor total. Os restantes 40% serão financiados 

pela autarquia mangualdense, que também ficará 

responsável por lançar e realizar a intervenção. 
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PELA PRIMEIRA VEZ MANGUALDE ATRIBUI BOLSAS 
DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE 
NOVEMBRO 
Atendendo à conjuntura socioeconómica, um grande 
número de famílias vê-se obrigada a desistir de alguns 
projetos de vida, nomeadamente, no investimento 
na prossecução dos estudos dos seus educandos. 
Consciente do seu papel social, e no sentido de 
contrariar esta tendência, a Câmara Municipal de 
Mangualde vai conceder, pela primeira vez, bolsas 
de estudo a estudantes do ensino superior para que 
continuem a sua formação académica. A medida 
visa estimular e motivar os jovens na sua formação 
pessoal e académica e apoiar financeiramente todos 
aqueles que, não obstante as suas capacidades, são 
economicamente desfavorecidos, adotando neste 
sentido, políticas educativas e sociais que promovam a 
igualdade de oportunidades e a coesão social. 
A Câmara Municipal vai atribuir, anualmente, 
bolsas de estudo até ao valor de dez mil euros, 
podendo ou não o município aumentar o valor 
estipulado em regulamento mediante reforço em 
orçamento do exercício do ano seguinte. Este 
auxílio financeiro é atribuído a alunos, residentes 
no concelho de Mangualde, que concluíram com 
sucesso o ensino secundário e que pretendam 
ingressar na universidade, mas que não dispõem 
de meios suficientes para suportarem os encargos 
correspondentes à frequência de cursos que 
conferem o grau de licenciatura ou mestrado. 
A educação e a formação dos jovens do concelho de 
Mangualde são fatores essenciais para o desenvolvi-
mento económico e social do município e da região. 
Para o autarca de Mangualde, João Azevedo, 'este 
desenvolvimento só será possível com pessoas prepa-
radas para enfrentar os desafios, as exigências e as 
mudanças cada vez maiores da atualidade mundial e  

económica'. 
Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a 
residir em Portugal pelos serviços competentes; não 
ter já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que 
pretende frequentar; não possuir por si ou através 
do seu agregado familiar, um rendimento mensal 
per capita superior ao indexante dos apoios sociais 
(IAS); ser estudante a tempo inteiro e não exercer 
profissão remunerada, são condições para proceder à 
candidatura. 
CANDIDATURAS DE 1 DE OUTUBRO A 15 DE 
NOVEMBRO 
As candidaturas para a concessão de bolsas deverão 
ser apresentadas anualmente, em formulário próprio, 
de 1 de outubro a 15 de novembro, no Gabinete 
de Ação Social de Mangualde. Os alunos que não 
conseguirem reunir toda a documentação necessária 
no prazo estabelecido, depois de informados os 
serviços, ficarão obrigados a fazê-lo até ao dia 30 de 
novembro, sendo excluídos, se tal não se verificar. 
São consideradas como condições preferenciais para 
a atribuição deste apoio social: 
- Situações de maior vulnerabilidade económico-
social do agregado familiar, designadamente de 
desemprego, doença grave e permanente de qualquer 
um dos elementos do agregado, com efeitos diretos 
no respetivo rendimento mensal; 
- Famílias monoparentais; 
- Famílias com elementos portadores de deficiência, 
mediante a apresentação de documentação 
comprovativa da mesma; 
- Ter frequentado o ensino secundário na escola do 
concelho; 
- Melhor aproveitamento escolar obtido no ano letivo 
anterior; 
- Melhor média de classificação nos últimos três anos. 
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POLUIÇAO AMBIENTAL 
A empresa Almeidas Cabral, com instalações 
no Canedo ao lado da nossa lagoa da A25, 
possivelmente começou a fazer "estrume" com os 
resíduos das fossas. 
Poderão fazer o seu trabalho se autorizado, mas não 
têm o direito de incomodar as populações vizinhas. 
Toda a população do Canedo, de cá e de lá, Roda 
incluído, estão fartos de se queixarem, e toda a 
gente faz ouvidos moucos, desde o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde a outras 
entidades competentes, no sentido de se resolver 
este problema que pode sem sombra de dúvida ser 
considerado poluição ambiental. 
Depois de verificarem que não encontravam resposta 
ao seu problema, um grupo de populares uniu-se e 
levou a cabo um abaixo assinado subscrito por mais 
de duas centenas de pessoas, dando conta que 
é necessário pararem com as descargas de lixos 
nauseabundos de fossas no maninho do Canedo 
do Chão e Canedo do Mato pela empresa Irmãos 

Cabo eletrico dentro das instalações da nossa 
autarquia 

Almeida Cabral, Ambiente, SA. No abaixo assinado 
referem que a ação desta empresa está a degradar 
a qualidade de vida e de saúde da população, com 
cheiros nauseabundos, contaminação de águas e 
propagação de um número anormal de insetos que 
não permitem sequer abrir as janelas. 
Este abaixo assinado foi enviado à Câmara Municipal 
de Mangualde e restantes entidades competentes. 
É de lamentar que uma empresa destas faça tudo 
o que quer e lhe apetece a seu belo prazer, quando 
outras tudo lhes cai em cima. Algo de estranho aqui 
existe? referem os populares, acrescentando ainda 
que, até parece que esta empresa tem um sócio 
especial que os deixa fazer tudo quanto querem, e são 
também fornecedores da nossa autarquia. 
Renascimento questionou a empresa Irmãos 
Almeida Cabral sobre as queixas apresentadas no 
abaixo assinado e da mesma obteve o seguinte 
esclarecimento: "Após vossa solicitação, somos 
de esclarecer alguns fatos importantes acerca da 
informação constante do anexo que nos enviam, com 

Cabo eletrico a caminho da empresa Alneidas Cabal. 
Quem paga a luz? 

o qual fomos surpreendidos, uma vez que até à data 
não tínhamos quaisquer conhecimento de queixa por 
parte dos moradores destas localidades referidas. 
Em 1° lugar, o assunto a que se refere, é relativo à 
empresa Irmãos Almeida Cabral II — Ambiente S.A.. 
Como já transmitido verbalmente, a nossa empresa 
trabalha na área de gestão de resíduos, com 2 áreas 
de atuação, uma na área dos RCD's (resíduos de 
construção e demolição) e a segunda na área dos 
resíduos biodegradáveis destinados a compostagem. 
A nossa empresa tem instalações de gestão de 
resíduos em Canedo do Mato, onde está licenciada 
diversas operações de gestão de resíduos, e onde não 
efetua descargas de lixos, mas efetua a actividade 
de gestão de diversos resíduos, para a qual está 
devidamente licenciada. 
Não existem por parte desta empresa ou qualquer 
outra do grupo descargas de lixos em quaisquer local, 
desconhecendo eventuais descargas em maninhos 
nas proximidades de Canedo do Chão e Canedo 
do Mato ou quaisquer outras. Mais informamos 
que da nossa actividade não resultam quaisquer 
contaminações de águas, nem causam grandes 
cheiros nem propagação de insectos de qualquer 
ordem. 
Melhores Cumprimentos 
Irmãos Almeida Cabral II — Ambiente SA" 
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POLUIÇÃO 
AMBIENTAL 
NA REGIÃO 

RESÍDUOS DE FOSSAS MAL 
TRATADOS A PREJUDICAR A SAÚDE 
PÚBLICA 

P. 08 
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MAIS DE UM MILHAR DE 
MOTOCICLISTAS ANDARAM SOBRE 
RODAS EM MANGUALDE 
TRADICIONAL 'CORRIDA DO PILAU, 'TAÇA BATENATÓLA', VÁRIOS MOMENTOS 
MUSICAIS E UM CASAMENTO PROPORCIONARAM UM FIM-DE-SEMANA 
DIFERENTE 
De 12 a 15 de agosto, Mangualde acolheu o XVI Encontro da Família Motociclistas 
em Mangualde. A iniciativa contou com a presença de centena e meia de moto clubes 
e mais de 1200 pessoas vindas um pouco de todo o país e ainda do País de Gales, 
Espanha e França. A iniciativa foi organizada pelo Motoclube de Mangualde e contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. O Vice-Presidente da autarquia 
mangualdense, Joaquim Patrício deu as boas vindas a todos os participantes. 
Durante estes dias, Mangualde assistiu a um desfilar de motas e proporcionou a todos 
os amantes das duas rodas um fim-de-semana diferente. Do cartaz, destacou-se a 
tradicional 'Corrida do Pilau, 'Taça Batenatóla' e vários momentos musicais. No encontro 
realizou-se ainda o casamento da Carla e do Ribeiro, dos Pantera Negra de Gaia. 
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AUTARQUIA DE MANGUALDE APROVA REDUÇÃO 
DA FATURA DA ÁGUA NO CONCELHO 
A Autarquia de Mangualde aprovou no passado dia 
29 de agosto, eu reunião de Câmara, a proposta 
de novos tarifários de águas para o concelho de 
Mangualde que contempla um modelo progressivo do 
preço da água em função do consumo, fixando preços 
para cada escalão. Os novos tarifários enquadram-
se nas normas e recomendações da ERSAR, 
normalizando assim tarifários e serviços municipais de 
água. A proposta inclui os serviços de abastecimento 
de água, de saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos urbanos. 
Para o edil mangualdense, João Azevedo, "a nova 
proposta de tarifários de água foi trabalhada com o  

objetivo, se possível, de reduzir o preço da água para 
as pessoas e esse trabalho foi conseguida" O autarca 
considera que "os mangualdenses vão sentir, a partir 
de outubro, uma redução da fatura da água, que em 
alguns casos pode ser significativa" Acrescentando, 
"fizemo-lo sem colocar em causa a sustentabilidade 
e eficiência do serviço e seguindo as recomendações 
da Entidade Reguladora" 
Os novos preços da água contemplam tarifários 
domésticos, sociais, para famílias numerosas e não 
domésticos e serão complementados pela nova 
regulamentação dos serviços de água no concelho 
que se encontra para publicação. 
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que temos mais candidaturas na forja e que serão 
submetidas muito brevemente: 
"( ..)CAN DIDATURAS JÁ EFETUADAS PARA 
INVESTIMENTO EM NOVAS ETAR'S, NA MELHORIA 
DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, NA 
INTERVENÇÃO FLORESTAL, NA MOBILIDADE (...)" 
O edil mangualdense acrescenta ainda que "o 
trabalho que tem sido feito não se restringe apenas 
à regeneração urbana. Estamos atentos a todas as 
linhas de financiamento do Portugal 2020 e temos 
candidaturas já efetuadas para investimento em 
novas ETAR'S, na melhoria da rede de abastecimento 
de águas, na intervenção florestal, na mobilidade 
e também a preparar candidaturas para eficiência 
energética e no âmbito do acordado no Pacto de 
Desenvolvimento Territorial com a CIM Viseu Dão 
Lafões. 
A requalificação do Bairro do Modorno terá uma 
comparticipação dos fundos comunitários de 85% do 
valor do investimento. 

Acredite quem quiser 

REGENERAÇAO URBANA ARRANCA EM 
MANGUALDE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DO 
BAIRRO DO MODORNO 
COM UM INVESTIMENTO DE 400 MIL EUROS 
A autarquia de Mangualde efetuou na passada sexta-
feira, dia 29 de julho, a primeira candidatura do seu 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao 
PortugaI2020 (PEDU). A requalificação do Espaço 
Público do Bairro do Modorno será assim o primeiro 
grande investimento na Regeneração Urbana de 
Mangualde. O investimento estimado em 400 mil 
euros irá requalificar infraestruturas, melhorar a 
pavimentação existente, aumentar a eficiência 
energética na iluminação pública e permitirá a 
alavancagem do investimento privado. 
O investimento com execução para 2016 está neste 
momento em fase concursal e faz parte do pacote 
financeiro de 5 milhões de euros inscritos no PEDU 
de Mangualde e negociado com a CCDR para a 
Regeneração Urbana. 
"(...) SERÁ O MAIOR INVESTIMENTO PÚBLICO 
DAS ÚLTIMAS DÉCADAS NO CONCELHO 
COLOCANDO MANGUALDE NO PELOTÃO DA 
FRENTE DAS CIDADES COM REGENERAÇÃO 
URBANA" 
Para o presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, "está dado o primeiro 
passo para o início do que será o maior investimento 
público das últimas décadas no concelho colocando 
Mangualde no pelotão da frente das cidades com 
regeneração urbana". João Azevedo afirma ainda que 
"a autarquia de Mangualde e os serviços técnicos 
têm feito um trabalho extraordinário na agilização 
dos procedimentos técnicos para que o investimento 
negociado no PEDU com a CCDR se traduza em 
obra. A requalificação do Bairro do Modorno é a 
primeira etapa, mas posso afirmar convictamente 
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MANGUALDE FASHION ESTA DE REGRESSO COM 
MAIS UMA EDIÇÃO CHEIA DE MODA E GLAMOUR 
COM A PRESENÇA DE RUTE MARQUES, EX-
MODELO, APRESENTADORA E ATRIZ 
A «5" edição do Mangualde Fashion» já tem data 
marcada para dia 2 de setembro, sexta-feira. O 
evento, com início marcado para as 21h00, realiza-
se no Largo Dr. Couto e pretende, tal como tem 
acontecido em outras edições, ser um sucesso. A 
edição deste ano conta com a presença de Rute 
Marques, ex-modelo, apresentadora de televisão e 
atriz. Inserida na programação das Festas da Cidade, 
a iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de 
Mangualde e conta com o apoio da Associação 
Empresarial de Mangualde. 
Este desfile de moda pretende, mais uma vez, 
dinamizar e promover as marcas e as lojas de 
Mangualde, envolvendo os vários representantes 
de roupa e acessórios, ourivesarias e relojoarias, 
sapatarias, cabeleireiros e óticas. 
A convidada desta ano, Rute Marques, interpretou o 
papel de Eduarda Paiva em Morangos com Açúcar 
e foi a vencedora do concurso "Quinta das Celebri-
dades 2". A vida de modelo começou aos 14 anos e 

depressa se começa a assistir a uma ascendência 
profissional devido à sua beleza e postura. Tirou o 
curso de modelo e participou em diversos desfiles de 
moda, o que lhe permitiu alcançar o 2° lugar no Con-
curso World Top Model 1992. A ambição de querer 
fazer sempre mais lançou-a para o pequeno écran 
através da apresentação de programas. Entretanto, 
a sua carreira como profissional da moda, que durou 
15 anos, é abandonada e Rute Marques dedica-se 
a outros projetos. Três anos mais tarde começaram 
os convites para a televisão. Entre 1995 e 1997 
apresentou «Despedida de Solteiro»; «Tampamania da 
Pepsi» e «Isto Só Vídeo». Irreverente, Rute encara mais 
um desafio e, desta vez, aceita apresentar o programa 
«Reis da Música Nacional» em parceria com Pedro 
Miguel Ramos. Foi federada em Voleibol e natação no 
PC. Porto. 

Página 26



A27

Renascimento   Tiragem: 4262

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 9,90 x 13,18 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65905203 01-09-2016

CINETEATRO 
CAMPANHA 'ACONTECEU NO CINETEATRO HÁ...' 
Com o intuito de criar um maior dinamismo e relançar 

o Cineteatro de Mangualde, a Câmara Municipal de 

Mangualde cria a campanha 'Aconteceu no Cineteatro 

há...'. Através do Arquivo Municipal de Mangualde 

será divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às 

antigas exibições no Cineteatro. O primeiro retrata 

o filme `Um raio de luz' originalmente exibido em 

1962 e foi lançado no dia 5 de agosto, sob o chapéu 

'Aconteceu no Cineteatro há 54 anos'. 

Com esta campanha a autarquia mangualdense 

pretende relembrar aos mangualdenses que ao longo 

de várias décadas, no Cineteatro de Mangualde, 

múltiplas companhias de espetáculo exibiram as suas 

melhores peças e os seus melhores atores, sendo 

aqui também projetados excelentes filmes. Para além 

de sensibilizar a sociedade civil mangualdense para a 

importância deste extraordinário equipamento cultural, 

pretende ainda incentivar o contato com as fontes 

primárias, gerar uma nova atitude face ao património 

documental, e propiciar o desenvolvimento de hábitos 

de pesquisa e de visita ao arquivo. 

Esta iniciativa surge no seguimento do anúncio das 

obras de requalificação previstas para o Cineteatro de 

Mangualde, cujo lançamento do concurso de obra se 

prevê ainda este ano. 
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MANGUALDENSES NOS 
JOGOS PARALÍMPICOS 
DO RIO DE JANEIRO 
De 7 a 18 de setembro, os atletas mangualdenses 
Cristiano Pereira, Carina Paim e Miguel Monteiro, da 
Casa do Povo de Mangualde vão representar Portugal 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, a decorrer no Rio 
de Janeiro (Brasil). O Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, reuniu com os atletas e 
com o treinador João Amaral para desejar boa sorte e 
pedir bons resultados. 
O evento vai juntar mais de 4.300 atletas de 176 
países naqueles que serão os primeiros Jogos na 
América do Sul. Portugal estará representado por uma 
delegação composta por 28 atletas que competirão 
nas modalidades de atletismo, boccia, ciclismo, equi-
tação, judo, natação e tiro. A participação portuguesa 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 pode ser acompa-
nhada ao pormenor no site do Comité Paralímpico de 
Portugal e nas suas redes sociais. 
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ORQUESTRA POEMA EM CONCERTO SOLIDÁRIO 

RECOLHA DE FUNDOS PARA A NOVA ESTRUTURA 
RESIDENCIAL PARA IDOSOS, EM ABRUNHOSA DO 
MATO, NA FREGUESIA DE CUNHA BAIXA 
No próximo dia 3 de setembro, pelas 21 h30, o 
Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde acolhe 
uni concerto solidário interpretado pela Orquestra 
POEMa. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal 
de Mangualde em parceria com Conservatório 
Regional de Musica de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e 
o Centro Cultural da Cunha Baixa e com o apoio do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde, tem como 
objetivo a recolha de fundos para a nova estrutura 
residencial para idosos, em Abrunhosa do Mato, na  

freguesia de Cunha Baixa. 
A iniciativa representa ainda o culminar do 1° Estágio 
de Orquestra Sinfónica POEMa, orientado pelo 
Maestro Tiago Correia e de duas edições do Estágio de 
Banda Sinfónica. O concerto conta com a participação 
dos músicos da Orquestra POEMa, do Conservatório 
Regional de Musica de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão 
e de outros músicos de fora do concelho que 
participaram no Estágio de Orquestra Sinfónica. 

Página 29



A30

  Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 10,37 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 65964594 01-09-2016

VÍTIMAS DE ALCAFACHE HOMENAGEADAS A 11 DE SETEMBRO 

Para as,inalar, mais uma 
vez, o acidente ferroviário de 
Alcafache realiza-se no dia 11 
de setembro, domingo, uma 
"Homenagens às vítimas de 
Alcafache". As cerimónias 
decorrem entre as 10h15 e as 
12h45 na EN 234 Mangualde-
Nelas ao Km 94,850 - local do 
acidente ferroviário. A orga-
nização é da COMAFA, e conta 
com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde. 

Para este momento foram 
convidados vários responsáveis 
estatais, Corporacões de Bom-
beiros representantes dos dis-
tritos de Viseu, Guarda e Coim-
bra, Liga dos B.V.P, Federação 
dos B.V. do distrito de Viseu,  

Cruz Vermelha Portuguesa, 
Bispo de Viseu e representante 
episcopal da comunidade emi-
grante, entre outras edilidades, 
familiares, amigos e o reen-
contro de vítimas acidentadas e  

ilesas. 
A concentração no local da 

cerimónia está marcada para as 
10h15, seguindo-se a deposição 
de urna coroa de flores junto do 
monumento, intervenções, e  

1111Sd campal em memória das 
vitimas de Alcafache e bom-
beiros já falecidos às 11h30. No 
final será entoado o hino dos 
Bombeiros Portugueses e Hino 
Nacional. 
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Está patente na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, 
até ao dia 30 de Setembro, uma 
exposição de ilustrações de Ma-
ria Keil de Amaral. A iniciativa 
conta com a organização da 
Câmara Municipal de Man-
gualde e a entrada é livre. 

Maria Keil de Amaral foi 
pintora, retratista e ilustradora. 
Trabalhou em publicidade e em 
decoração de interiores e ainda 
desenhou objetos de mobiliário 
e de decoração. Destacou-se na 
ilustração de livros, inicial-
mente destinados a adultos e, 

mais tarde, a crianças e jovens. 
Além de ter colaborado com 
diversos autores, publicou livros 
escritos e ilustrados por si, como 
Presentes, Árvores de Domingo 
eAnjos do Mal. 

A ilustradora nasceu em 
agosto de 1912, em Silves, e 
morreu em junho de 2012, em 
Lisboa. 

Os trabalhos podem ser vis-
tos de segunda-feira das 14h00 
às 18h30, terça a sexta-feira das 
09h30 às 18h30 e aos sábados 
das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00. 

ILUSTRAÇÕES DE MARIA KEIL DO AMARAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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ATLETAS MANGUALDENSES MOTIVADOS 
PARA OS JOGOS PARALÍMPICOS NO RIO DE JANEIRO 

De 7 a 18 de setembro, os atletas 
mangualdenses Cristiano Pereira, Carina 
Paim e Miguel Monteiro, da Casa do Povo 
de Mangualde vão representar Portugal 
nos Jogos Paralimpicos Rio 2016, a 
decorrer no Rio de Janeiro (Brasil). O 
presidente da Câmara Municipal. João 
Azevedo, reuniu com os atletas e com o 
treinador João Amaral para desejar boa 
sorte e pedir bons resultados. 

Os Jogos Paralimpicos vão juntar mais 
de 4.300 atletas de 176 países naqueles 
que serão os primeiros Jogos na América 
do Sul. Portugal estará representado por 
uma delegação composta por 28 atletas 
que competirão nas modalidades de 
atletismo, boccia, ciclismo, equitação, 
judo, natação e tiro. 
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ATLETAS MANGUALDENSES 
MOTIVADOS PARA OS JOGOS 
PARALÍMPICOS NO RIO DE JANEIRO 
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ÁGUA MAIS BARATA 
A Autarquia de Mangualde aprovou em 

reunião do executivo, a proposta de novos 
tarifários de águas para o concelho, que 
contempla um modelo progressivo do preço da 
água em função do consumo, fixando preços 
para cada escalão. Os novos tarifários 
enquadram-se nas normas e recomendações da 
ERSAR, normalizando assim tarifários e 
serviços municipais de água. A proposta inclui 
os serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos. 

A proposta de novos tarifários de água "foi 
trabalhada com o objetivo, se possível, de 
reduzir o preço para as pessoas e esse trabalho 
foi conseguido", sublinha o presidente da 
Autarquia, João Azevedo. 

O autarca considera que "os mangual-
deuses vão sentir, a partir de outubro, uma 
redução da fatura da água que, em alguns casos, 
pode ser significativa." Isto "sem colocar em 
causa a sustentabilidade e eficiência do serviço 
e seguindo as recomendações da Entidade 
Reguladora", conclui 

Os novos preços da água contemplam 
tarifários domésticos, sociais, para famílias 
numerosas e não domésticos, e serão 
complementados pela nova regulamentação 
dos serviços de água no concelho, que se 
encontra para publicação. 
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BORDADO DE TIBALDINHO É MARCA REGISTADA 

Com o objetivo de certificar 
a produção do Bordado de 
Tibaldinho, a Câmara Municipal 
de Mangualde apresentou o 
pedido de registo da produção  

tradicional do mesmo ao 
Registo Nacional de Produções 
Artesanais Tradicionais Certi-
ficadas, tendo o mesmo me-
recido um parecer positivo. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João 
Azevedo "foi dado um passo de 
gigante, porque esta arte é feita 
em Mangualde há cerca de 200 
anos por pessoas muito dedi-
cadas, mas sem ter o valor 
acrescentado que devia". Este 
produto, que para João Azevedo 
é uma "joia da coroa" do con-
celho de Mangualde "vai assim 
ser mais valorizado quer para 
quem o faz, quer para quem o 
compra". 

João Azevedo salienta que a 
autarquia valoriza e respeita 
muito as pessoas que se dedicam 
a esta arte. "Esta é uma decisão 
imaterial, mas que tem um si-
gnificado fundamental para o 
desenvolvimento do concelho. 
O município deu o contributo 
para a valorização definitiva do  

Bordado de Tibaldinho-, con-
clui o autarca. 

O Bordado de Tibaldinho é 
um bordado a branco distin-
guível dos restantes bordados, 
com um nome e uma reputação 
estabilizados há mais de um 
século, com uma gramática 
decorativa própria e com tradi-
ção reconhecida e comprovada. 
É um bordado manual, execu-
tado com linha 100 % algodão 
ou/algodão mercerizado, em 
tecidos de 100 % algodão, 100 
% linho e meio linho. 

Desde sempre, foram os 
artigos ligados ao têxtil-lar o 
tipo de peças que ganharam o 
favor desta específica decora-
ção, sendo que mais tarde peças 
de outro tipo começaram a ser 
bordadas, mais ligadas a com-
plementos de vestuário. 
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HOJE

Feira do Vinho 
do Dão em Nelas

A partir das 15h00, realiza-
se no Auditório Municipal
de Nelas, a sessão solene da
Feira do Vinho do Dão, que
se realiza até domingo. 

Vindouro em São
João da Pesqueira

A Vindouro - Festa Pomba-
lina regressa para mais
uma edição a decorrer em
São João da Pesqueira. A
abertura é às 18h00 e a
festa decorre até domingo,
contando com a presença
de produtores de vinhos
DOC Douro e do Porto, que
no Museu do Vinho de S.
João da Pesqueira apre-
sentam novidades e rótulos
de referência. Além das tra-
dicionais lagaradas, o pro-
grama contempla ainda
conversas sobre vinhos,
conduzidas por especialis-
tas e um jantar pombalino
concebido pelo chef Rui
Paula.

Caramulo
Motorfestival
arranca hoje

O Caramulo Motorfestival -
Festival Internacional de
Veículos Clássicos e Despor-
tivos, organizado pelo Mu-
seu do Caramulo realiza-se
a partir de hoje e até do-
mingo e comemora os seus
11 anos com um programa
cheio de novidades e sur-
presas.

Exposição em
Mangualde

Até dia 30 de Setembro, a
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Man-
gualde, acolhe a exposição
de ilustrações de Maria Keil
de Amaral.

AMANHÃ

Concerto 
em Lamego

A Igreja das Chagas, em
Lamego, recebe, às 22h00,
um concerto de Soprano e

Órgão, promovido pela
Santa Casa da Misericórdia
lamcense.

Portugal 
Expo-Dog em 
São Pedro do Sul

As Termas de S. Pedro do
Sul recebem a partir de
amanhã e até domingo, a
Portugal Expo-Dog.

Lobão Fest 
em Tondela

A banda Galo Cant'as Duas
actua, às 18h00, em Lobão
da Beira, Tondela, no âm-
bito do Lobão Fest, que
contará ainda com concer-
tos de Sallim e Epilepsia
Alienígena.

Yoga em Vouzela

O parque da Liberdade, em
Vouzela, acolhe uma aula
aberta de Hatha Yoga, pro-
movida pela Associação
Mata Sustentável, a partir
das 10h30.

Mangualde 
Fashion

A 5.ª edição do Mangualde
Fashion decorre, a partir
das 21h00, no Largo Dr.
Couto. A edição deste ano
conta com a presença de
Rute Marques, ex-modelo,
apresentadora de televisão
e actriz. 

DOMINGO

Dia da CPCJ

A Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens
(CPCJ) organiza este do-
mingo a sexta edição do
Dia da CPCJ. O dia será
preenchido com momen-
tos que permitam um
maior contacto das crian-
ças e jovens com adultos e
seus educadores, promo-
vendo assim a convivência
inter-geracional, com o
foco na partilha de afectos.
Tal como em anos anterio-
res, as Jornadas Técnicas
estão integradas no Dia da
CPCJ. No entanto, estas
acontecem hoje, na Câmara
de Armamar.
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No dia 30 deste mês, às 21h30,
a Biblioteca Municipal Dr. Ale-

xandre Alves, em Mangualde,
acolhe o espectáculo de stand

up comedy “A falar para o bo-
neco”, de João Seabra. Inte-

grado no projecto ‘Sextas da
Lua’, o evento é de entrada gra-
tuita, mas sujeito a reserva pré-
via na biblioteca.

“A falar para o boneco” é um
espectáculo cheio de humor,
animais, ventriloquismo, mú-
sica, estupidez e estórias de
vida. João Seabra vai encher o
palco com os seus “amigos”, o
macaco Sidónio, o burro Zoina,
o velho Antunes, a avestruz
Truz e muitos outros e parti-
lhar estórias, momentos de hu-
mor, sketchs cómicos, músicas

engraçadas e idiotice inata,
num espectáculo de ritmo de-
lirante no qual as situações de
humor surgem a um ritmo
alucinante, não deixando o es-
pectador respirar.

Depois de várias experiên-
cias no mundo do trabalho
que passaram por barman,
programador de informática,
programador multimédia e
formador de informática, no
ano de 2003 João Seabra co-
meça como humorista profis-
sional, principalmente na área
de stand up comedy, mas pas-
sando também pela escrita,
produção de espectáculos e
actor. Neste momento é tam-
bém produtor de uma marca
própria de cerveja artesanal. |

João Seabra vai 
falar para o boneco
Mangualde Espectáculo realiza-se no próximo dia 
30 deste mês, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal

Humorista João Seabra está dia 30 em Mangualde

João Seabra vai 
encher o palco com 
os seus “amigos”, 
o macaco Sidónio, 
o burro Zoina, o velho
Antunes, a avestruz
Truz e muitos outros
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  MANGUALDE

Texto Clemente António Pereira

CONSUMIDORES COM ÁGUA MAIS BARATA
MUNICÍPIO ACABA DE APROVAR, POR UNANIMIDADE,  NOVA PROPOSTA DE REDUÇÃO DA 
FATURA DA ÁGUA AO DOMICÍLIO

A autarquia de Mangualde 
aprovou a proposta de no-
vos tarifários do forneci-

mento de água ao domicílio para 
o concelho de Mang ua lde que 
contempla um modelo progressivo 
do preço da água em função do 
consumo, fixando preços para cada 
escalão. 
A proposta, que foi aprovada na 
ú lt ima reunião de câmara por 
unanimidade, inclui os serviços 
de abastec i mento de ág ua ,  de 
saneamento de águas residuais e de 
gestão de resíduos urbanos.

Para o presidente da autarquia 
mangualdense, João Azevedo, “a 
nova proposta de tarifários de água 
foi trabalhada com o objetivo, se 
possível, de reduzir o preço da água 
para as pessoas e esse trabalho foi 
conseguido.” O autarca considera 
que “os mangualdenses vão sentir, a 
partir de outubro, uma redução da 
fatura da água, que em alguns casos 
pode ser significativa.” Acrescentou 
que esta medida é conseguida “sem 
colocar em causa a sustentabilidade 
e eficiência do serviço e seguindo 
as recomendações da Entidade 

Reguladora.”
Os novos preços da água contem-
plam tarifários domésticos, sociais, 
para famílias numerosas e não 
domésticos e serão complementa-
dos pela nova regulamentação dos 
serviços de água no concelho que se 
encontra para publicação.
O Jornal do Centro apurou ainda 
que esta redução dos novos tarifá-
rios da água “pode variar entre vá-
rios cêntimos e valores ainda mais 
significativos, acima dos 10 euros, 
por fatura, sempre em função do 
consumo de cada cliente”. 
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Sextas da Lua  voltam a animar Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02-09-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: Sofia Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=20701

 
Sextas da Lua  voltam a animar Mangualde
 
Posted by:  Sofia Pacheco
 
 
 
  2 de Setembro de 2016
9 Views
 
No dia 30 de setembro, às 21h30, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe o
espetáculo de Stand Up Comedy 'A falar para o boneco' de João Seabra. Integrado no projeto 'Sextas
da Lua', o espetáculo é de entrada gratuita, mas sujeito a reserva prévia na Biblioteca Municipal.
 
'A falar para o boneco' é um espetáculo cheio de humor, animais, ventriloquismo, música, estupidez e
estórias de vida. João Seabra vai encher o palco com os seus "amigos", o macaco Sidónio, o burro
Zoina, o velho Antunes, a avestruz Truz e muitos outros e partilhar estórias, momentos de humor,
sketchs cómicos, musicas engraçadas e idiotice inata, num espetáculo de ritmo delirante onde as
situações de humor surgem a um ritmo alucinante não deixando o espetador respirar.
 
Depois de várias experiências no mundo do trabalho que passaram por barman, programador de
informática, programador multimédia e formador de informática, no ano de 2003 João Seabra começa
como humorista profissional principalmente na área de Stand Up Comedy, mas passando também pela
escrita, produção de espetáculos e ator. Neste momento é também produtor de uma marca própria de
cerveja artesanal.
 
Por:Mun.Mangualde
 
2 de Setembro de 2016
 
Sofia Pacheco
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João Seabra fala para o boneco
No próximo dia 30, às 21h30, a Biblioteca Municipal Dr.
Alexandre Alves, em Mangualde, acolhe o espectáculo
de stand up comedy ‘A falar para o boneco’ de João
Seabra. O evento está integrado nas ‘Sextas da Lua’.
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Nova rotunda inaugurada 
junto à fábrica da PSA
MANGUALDE A nova rotunda
DS-Boca de Sapo junto à en-
trada da fábrica da PSA em
Mangualde foi inaugurada no
sábado com a presença do
presidente da Câmara, João
Azevedo, o director geral da
PSA Mangualde, José Castro
Covelo, outros elementos da
direcção e os patrocinadores
da obra. 

Na rotunda foi colocada uma
obra de arte: um veículo DS-
Boca de Sapo em granito, uma
escultura em tamanho real.
Esta foi uma iniciativa promo-
vida pela PSA de Mangualde e
que contou com a participação
da autarquia mangualdense
no protocolo de co-financia-
mento e no arranjo final da ro-
tunda, com o apoio da Infra-
estruturas de Portugal.

Esta viatura, DS-Boca de
Sapo, foi produzida no Centro
de Produção de Mangualde,
entre os anos de 1966 e 1975,

sendo produzidos cerca de
2.772 viaturas.

João Azevedo disse que “esta
obra é, claramente, mais um
elemento de notoriedade” para

o território. “Só pode mesmo
estar naquele local, um sítio de
excelência para lembrar uma
viatura de excelência”, con-
cluiu. |

Rotunda tem um veículo DS-Boca de Sapo em granito
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STAND-UP COMEDY 
EM MANGUALDE 
a  No dia 30, a Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, acolheo 
espetáculo de stand-up co-
medy 'A falar para o boneco' 
de João Seabra. 
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Open Family Day juntou
mais de 1000 pessoas 
na PSA Mangualde
Iniciativa A panóplia de eventos incluiu desde exposições de carros clássicos 
a uma visita pela fábrica

Na manhã do passado sábado
realizou-se um evento dedi-
cado à família PSA Mangualde,
o Open Family Day. 

O Centro de Produção de
Mangualde abriu portas pelas
9h30, onde mais de 1000 pes-
soas ansiavam por uma série
de actividades para todas as
idades. A panóplia de eventos
incluiu desde exposições de
carros clássicos a uma visita
pela fábrica. Houve ainda

oportunidade de brincar nos
insufláveis, de pedalar num cir-
cuito de prevenção rodoviária,
de conhecer novos modelos
das marcas Peugeot, Citroën e
DS, de assistir ao concerto do
grupo + Música e ainda de ver
um robô a tirar cafés.

A meio da manhã, o director
José Castro Covelo agradeceu
a presença de todos, e entregou
um voucher ao vencedor do
concurso do nome do Projecto

de Transformação Mangualde
2020, projecto esse que estru-
tura o futuro de fábrica de Man-
gualde a médio e longo prazo. 

A recente rotunda DS – Boca
de Sapo, junto à entrada da fá-
brica, foi inaugurada neste
mesmo dia, com a presença da
direcção da PSA Mangualde,
do presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde e dos pa-
trocinadores da escultura em
granito. 

O fim do evento foi marcado
pela entrega de kits escolares
aos filhos dos colaboradores
presentes, o que deixou felizes
pais e filhos. 

“Foi uma manhã de diversão,
de convívio, de partilha e de
reencontros, na fábrica que fez
história em Mangualde e que
nos prepara para um futuro de
excelência, com a chegada do
novo modelo”, diz a empresa
em comunicado. |

Os mais novos pedalaram num circuito de prevenção rodoviária Open Family Day reuniu mais de um milhar de pessoas
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Dia do Município de Mangualde REGIÃO DAS BEIRAS

Hoje

9h00-11h00 - Confissões
no Santuário

9h45 - Saída da procissão
da Igreja da Misericórdia 

14h30 - Arruada pelo grupo

cultural ‘Bacatela’

15h30 - Concerto da Banda
Filarmónica de Lobelhe do
Mato

21h00 - Baile com a banda
‘VM’

ProgramaMangualde terá 
investimento de 17 
milhões nos próximos anos
Diversas áreas Embora não haja comemorações, o Dia do Município 
é lembrado com uma ida ao santuário de Nossa Senhora do Castelo
Catarina Tomás Ferreira

Nos próximos meses, Man-
gualde vai ter um investimento
na ordem dos 17 milhões de
euros. O anúncio foi feito on-
tem pelo presidente da Câ-
mara de Mangualde, João Aze-
vedo, a propósito do feriado
municipal. A autarquia não vai
fazer qualquer celebração da
data, mas associa-se às Festas
de Nossa Senhora do Castelo,
organizadas pela Santa Casa
da Misericórdia de Mangualde
e que acontecem também
neste dia. 

Sem querer revelar mais de-
talhes, João Azevedo adiantou
apenas que o investimento
será transversal a várias áreas:
educação, cultura, área empre-
sarial, entre outras. “Este dia
[do município] também serve
para celebrar isso”. 

O executivo traçou dois ob-
jectivos para os próximos tem-
pos: fazer investimento pú-
blico através de programas co-
munitários e captar mais em-
presas para o concelho. João
Azevedo revelou que está para
breve a fixação de mais em-
presas em Mangualde, nomea-
damente uma do sector auto-
móvel. 

O presidente quer conti-
nuar a reforçar o “sentimento
de proximidade” com a po-
pulação, consolidar as contas
do município, o espaço em-
presarial e apostar na rege-
neração urbana. Para João

Azevedo, o projecto de rege-
neração urbana – cujo pla-
neamento está em fase de
conclusão – é de extrema im-
portância, pois irá permitir
reabilitar zonas bastante de-
gradadas da cidade. 

A Câmara estava “numa
crise financeira profunda” e
agora “está a dar passos largos
para se transformar numa Câ-
mara normal”, referiu o presi-

dente, lembrando que essa re-
cuperação já permitiu, por
exemplo, voltar a ligar a ilumi-
nação pública de noite, desli-
gada há várias anos devido à
falta de dinheiro. 

Se tivesse de fazer um dis-
curso para os munícipes neste
dia, focava o investimento pú-
blico e a captação de investi-
mento privado. Além disse
congratulava-se com o recu-

perar de uma tradição há
muito esquecida: levar a me-
renda para a Senhora do Cas-
telo no dia 8 de Setembro (ver
texto ao lado). É um costume
que ensina aos mais novos os
costumes de antigamente e dá
destaque ao património ma-
terial e imaterial do concelho.
“É um momento de confrater-
nização da sociedade civil de
Mangualde”, concluiu. |

Tradição das merendas
é hoje revitalizada

SENHORA DO CASTELO As
Festas da Senhora do Castelo,
em Mangualde, cuja progra-
mação e organização é da res-
ponsabilidade da Santa Casa
da Misericórdia, são também
sinónimo de união e partilha.
No dia em que se assinala o fe-
riado municipal, revive-se a
tradição das merendas. 

Assim, durante o dia de hoje,
as famílias rumam ao monte
de Nossa Senhora do Castelo
para fazer a sua merenda. En-
raizadas na cultura popular e
rural, as merendas constituíam
e constituem um momento de
pausa nas tardes longas dos
trabalhos agrícolas da Prima-
vera e do Verão dos mangual-
denses. As merendas eram sa-
boreadas pelo casal ou pelos
ranchos de pessoas que, roga-
dos, ajudavam nos trabalhos

agrícolas, sobretudo nas co-
lheitas, na refrescante sombra
das árvores. 

As mulheres recheavam as
cestas de vime com pão de mi-
lho cozido no forno de lenha
da aldeia, algum pão de trigo e
centeio, bacalhau frito, chou-
riça do porco caseiro, azeito-
nas, batatas albardadas, pre-
sunto e outras iguarias, tudo
regado com o bom vinho da
região. Mais alegres, regressa-
vam aos trabalhos cantando
cantigas populares até ao re-
gresso às suas casas.O dia 8 de
Setembro, dia de festa em
honra de Nossa Senhora do
Castelo, era precisamente
aproveitado por toda a popu-
lação do concelho de Man-
gualde para uma pausa bem
merecida nos árduos trabalhos
rurais. |

Cesto típico onde se transportava a merenda

Santuário de Nossa Senhora do Castelo é o palco da festa no feriado municipal
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Mangualde terá
investimento de
17 milhões de euros
Nos próximos meses | P9
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 Os destacamentos e postos 
territoriais da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) dos conce-
lhos de Mangualde, Oliveira de 
Frades, Sátão e Tabuaço, todos 
no distrito de Viseu, estão a mu-
dar-se para novos quarteis. Pri-
meiro foi a GNR de Mangualde 
a deixar as velhas instalações e a 
ocupar o novo edifício construí-
do de raíz. Na semana passada 

foi a vez da mudança em Sátão. 
Também os edifícios dos novos 
quarteis da GNR de Oliveira de 
Frades e Tabuaço se encontram 
concluídos, apenas a aguardar 
pelos seus inquilinos o que, se-
gundo fonte da GNR estará para 
breve.
 Mangualde. O novo quartel 
da GNR de Mangualde come-
çou a ser construído em 2013 

e resulta de um protocolo as-
sinado em 2010 com a Direc-
ção-Geral de Infraestruturas 
e Equipamentos, a Câmara de 
Mangualde e a GNR. A obra 
representa um investimento de 
cerca de dois milhões de euros 
e assume-se num âmbito supra-
municipal uma vez que o raio 
de intervenção da corporação 
excede os limites do concelho. 
 O destacamento territorial 
da GNR de Mangualde tem 
atualmente 24 efetivos. O presi-
dente da Câmara de Mangualde, 
João Azevedo destacou na altu-
ra do lançamento da primei-
ra pedra da obra (2013), que o 
novo quartel vai permitir que 
os militares da GNR trabalhem 
com “mais motivação e melho-
res condições”.
 O novo quartel, construído 
em terreno da autarquia, situa-
-se entre a Biblioteca da cidade 
e as Piscinas Municipais.
 Oliveira de Frades. O reno-
vado quartel da GNR de Oli-
veira de Frades deverá reabrir 
portas em breve. O edifício do 
posto territorial sofreu obras de 
remodelação e ampliação orça-
das em cerca de um milhão de 

euros. Enquanto decorreram as 
obras de requalificação do atual 
quartel, os 17 militares daquele 
posto territorial mudaram-se 
para a antiga casa dos magistra-
dos.
 A intervenção vai permitir 
dar um novo uso ao edifício, 
que vai passar a acolher tam-
bém alguns serviços da Câmara 
Municipal. Para além da GNR, 
vão funcionar também a Co-
missão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) e os serviços de 
Proteção Civil.
 O projeto de remodelação 
do quartel incluiu a criação de 
novas infraestruturas básicas 
para o funcionamento da uni-
dade, mas também a sua aplica-
ção, nomeadamente a cedência 
por parte da autarquia de um 
edifício contíguo da antiga ca-
deia, para instalar a cozinha, re-
feitório e salas polivalentes.
 Sátão. O novo quartel da 
GNR em Sátão, também já está 
de portas abertas desde 30 de 
agosto. Criada ao lado do quar-
tel dos Bombeiros e da Igreja 
Matriz, a nova estrutura resul-
tou de um protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de 

Sátão (dona da obra) e o Minis-
tério da Administração Interna 
(MAI), que permitiu o apro-
veitamento do antigo centro de 
saúde local, mas obrigando a 
um investimento superior a 900 
mil euros.
 O posto territorial da GNR 
de Sátão tem atualmente 19 efe-
tivos.
 O edifício do antigo quartel 
fica a partir de agora devoluto, 
mas em breve será adaptado 
para receber a Loja do Cidadão 
de Sátão. 
 Tabuaço. A norte do distri-
to de Viseu, em Tabuaço está 
para breve a abertura do novo 
quartel da GNR. Tal como os 
restantes projetos, a obra resul-
tou de um protocolo assinado 
entre a autarquia e o MAI, em 
março de 2013. O novo edifício 
foi construído na antiga escola 
primária, num investimento de 
cerca de um milhão de euros.
 Tratam-se de quarteis cujas 
obras se arrastaram durante 
anos, mas que agora se juntam 
a uma lista nacional de novos 
edifícios prontos para servir a 
Guarda Nacional Republicana.

EAMANGUALDE (NA FOTO), SÁTÃO, OLIVEIRA DE FRADES E TABUAÇO

Quatro novos postos da GNR começaram a abrir as portas
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Quatro novos postos da GNR
começaram a abrir as portas
 Os destacamentos e postos territoriais da Guarda Nacional Re-
publicana (GNR) dos concelhos de Mangualde, Oliveira de Frades, 
Sátão e Tabuaço, todos no distrito de Viseu, estão a mudar-se para 
novos quarteis. Primeiro foi a GNR de Mangualde a deixar as ve-
lhas instalações e a ocupar o novo edifício construído de raíz. Na 
semana passada foi a vez da mudança em Sátão. Também os edifí-
cios dos novos quarteias da GNR de Oliveira de Frades e Tabuaço 
se encontram concluídos apenas a aguardar pelos seus inquilinos o 
que, segundo fonte da GNR será ara breve.
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 A cidade que recebe um dos 
maiores empregadores do dis-
trito de Viseu, a empresa PSA 
Peugeot Citroën Mangualde, viu 
inaugurada, no passado sábado, 
3 de setembro, a rotunda DS-
-Boca de Sapo junto à entrada 
da fábrica. 
 A rotunda acolhe um veícu-
lo DS-Boca de Sapo em granito, 
uma escultura em tamanho real 
de um dos carros mis emblemá-
ticos da marca francesa. A via-
tura, DS-Boca de Sapo, foi pro-
duzida no Centro de Produção 
de Mangualde, entre os anos de 
1966 e 1975, sendo concebidos 
cerca de 2772 veículos.
 A iniciativa foi promovida 
pela PSA de Mangualde e con-
tou com a participação da autar-
quia - através de um protocolo 
de cofinanciamento e no arranjo 
final da rotunda – bem como 

com o apoio das Infraestruturas 
de Portugal (IP).
 Para o presidente da Câmara 
Municipal de Mangualde, João 
Azevedo, “esta obra é mais um 
elemento de notoriedade para o 
território [do concelho] ” reco-
nhecendo que “só pode mesmo 
estar naquele local, um sítio de 
excelência para lembrar uma 

viatura de excelência”.
 A produção desta escultura 
foi, financiada pela PSA Man-
gualde, PSA Lisboa, GEFCO, 
Antolin e Granitos Pimentel 
&Tavares. “Foi importante con-
seguir estes apoios, 100% priva-
dos, sem os quais não era possí-
vel realizar a obra”, acrescentou.

Textos: EA

NA CERIMÓNIA ESTIVERAM REPRESENTANTES DA AUTARQUIA,
DA PSA MANGUALDE E PATROCINADORES

Rotunda com o ‘Boca de Sapo’
nasce na cidade
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MANGUALDE REGISTA PRODUÇÃO 
TRADICIONAL DO BORDADO DE TIBALDINHO 

"FOI DADO UM PASSO DE GIGANTE, PORQUE ESTA 
ARTE É FEITA EM MANGUALDE HÁ CERCA DE 200 ANOS 

POR PESSOAS MUITO DEDICADAS" —JOÃO AZEVEDO 
Com o objetivo de certificar a produção do Bordado de 

Tibaldinho, a Câmara Municipal de Mangualde apresentou 
o pedido de registo da produção tradicional do mesmo ao 
Registo Nacional de Produções Artesanais Tradicionais Cer-
tificadas, tendo o mesmo merecido um parecer positivo. 

Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo "foi dado um passo de gigante, porque esta 
arte é feita em Mangualde há cerca de 200 anos por pes-
soas muito dedicadas, mas sem ter o valor acrescentado 
que devia". Este produto, que para João Azevedo é uma 
"joia da coroa" do concelho de Mangualde "vai assim ser 
mais valorizado quer para quem o faz, quer para quem o 
compra". Salientando que "a autarquia valoriza e respeita 
muito as pessoas que se dedicam a esta arte". Para o edil 
"esta é uma decisão imaterial, mas que tem um significado 
fundamental para o desenvolvimento do concelho. O mu-
nicipio deu o contributo para a valorização definitiva 
daquele produto". 

BORDADO DE TIBALDINHO: UM NOME EUMA REP-
UTAÇÃO ESTABILIZADOS HÁ MAIS DE UM SÉCULO 

O Bordado de Tibaldinho é um bordado a branco distin-
guível dos restantes bordados, com um nome e uma rep- 

utação estabilizados há mais de um século, com uma 
gramática decorativa própria e com tradição reconhecida e 
comprovada. É um bordado manual, executado com linha 
100 % algodão ou/algodão mercerizado, em tecidos de 100 
% algodão, 100 % linho e meio linho. 

Desde sempre, foram os artigos ligados ao têxtil-lar o  

tipo de peças que ganharam o favor desta específica deco-
ração, sendo que mais tarde peças de outro tipo 
começaram a ser bordadas, mais ligadas a complementos 
de vestuário. 

Sofia Monteiro 

História 
A mais antiga fonte documental relativa a Canas de 

Senhorim aparece, em 1155, num texto que celebra um es-
cambo entre Soeiro Mendes e sua mulher com o Mosteiro 
de Santa Cruz de Coimbra, de dois casais de Lageosa 
(Oliveira do Hospital) com dois casais que ficavam «in villa 

de Cannas que est in territorio de Seniorim». (Livro Santo 
de Santa Cruz, N. 201). Trinta anos passados, noutro doc-
umento, le-se que, entre o mês de Outubro de 1184 e 
Junho de 1186, Soeiro Formariz (ou Fromariguiz) e Dona 

Mónica, sua mulher, e Pedro Heriz e sua mulher, Dona 
Maria, e Marílio com todos os seus filhos venderam para 
sempre a D. João Pires (ou Perez), então bispo de Viseu, a 
villa de Canas de Senhorim, «com todos os seus termos 
novos e antigos, com todas suas terras rotas e por romper, 
com suas águas e pastos e com todas as entradas e saídas... 
». Em Novembro de 1186, conforme se lê num velho doc-
umento do Cartório do Cabido de Viseu, por uma carta de 
couto, o rei D. Sancho I doou ao bispo D. João Pires a «Vila 
de Canas, no limite de Senhorim», com «todas as calúnias 

(multas), (...j todas as portagens donde quer que vierem 
ai, [...] e todos os direitos reais que nos pertenciam, para 

vós, em perpétuo, e para todos os que depois da vossa 
morte quiserdes nomear e instituir por herdeiros». 

Em 1192, ano do falecimento do Bispo D. João Pires, o 
Cabido da Sé de Viseu logo se apressou a tomar posse da 
Vila de Canas de Senhorim. E foi o referido Cabido que, 
quatro anos depois, em 1196, aos moradores, presentes e 
futuros, outorgou CARTA DE FORAL. O outro foral con-
hecido, o foral novo, foi dado em Lisboa a 30 de Março de 
1514 por El-Rei D. Manuel I. Do texto desse foral colhe-se 
a informação de que já antes vigorava um outro «foral dado 
por composição entre o cabido e concelho», o que pres-
supõe, sem dúvidas, que Canas de Senhorim já era con-
celho antes do foral subscrito por Fernão de Pina - o de 30 
de Março de 1514. No Cadastro da População do Reino, de 
1527, tombo mandado elaborar por D. João III, registaram, 
no concelho de Canas de Senhorim, 171 moradores (fogos). 
Assim distribuidos: « na villa - 93; no lugar de vali de 
madeyrus - 18; no lugar de lapa do lobo - 7; na pouoa de 
santarem - 17; no lugar de carualhal redomdo - 36». Duarte 
Nunes de Leão, na sua Descrição do Reino de Portugal, in-
clui a Vila de Canas de Senhorim na correição de Viseu. Em 
1675, na Instrução e Relação da Catedral da Cidade de 
Viseu e mais Igrejas do Bispado, o bispo D. João de Melo 

apurou, para o concelho de Canas de Senhorim, 945 habi-

tantes. 

Foi extinto em 1852, embora a sua extinção nesta data 
não tenha ainda até hoje qualquer justificação legal, 
porque o decreto que a promulgou nem sequer foi publi-
cado na Folha Oficial. 

Porém os Canenses, aproveitaram com o desenvolvi-
mento da sua terra e a incerteza concelhia de então a re-
conquista do seu município em 1866 a que a revolução da 
Janeirinha determinou (ver António José de Ávila), algum 
tempo depois a sua extinção. 

A maioria da população deseja que a freguesia seja el-
evada a concelho, reavendo o estatuto que a vila já teve 
anteriormente. Para esse efeito, o Movimento de Restau-
ração do Concelho de Canas de Senhorim (MRCCS) tem re-
alizado diversas acções políticas e mediáticas. Esta 
pretensão é fortemente contestada pelos políticos do con-
celho de Nelas, ao qual pertence Canas de Senhorim. De-
pois das eleições autárquicas de 2005 esta pretensão é 
tolerada e apelidada de romântica pelo executivo 
autárquico nelense, eleito por uma coligação PSD/CDS, e 
as manifestações públicas de exigência pela restauração do 
concelho praticamente cessaram por motivos estratégicos. 

A elevação a concelho esteve prestes a acontecer 
quando a Assembleia da República assim o decidiu em 1 
de Julho de 2003, mas, no mês seguinte, o Presidente da 
República Jorge Sampaio vetou a Lei que possibilitava a 
restauração do Município, depois de sempre ter garantido 
que nunca o faria por diversas vezes. 

Durante muitos anos Canas de Senhorim constituiu o  

mais importante pólo industrial da região centro. As suas 
indústrias mais significativas eram a CPFE — Companhia 
Portuguesa de Fornos Eléctricos, e a ENU — Empresa Na-
cional de Urânio responsável em Portugal pela extracção 

de urânio e que operava na 

Urgeiriça . Ambas as empresas cessaram a sua activi-
dade, lançando no desemprego mais de uni milhar trabal-
hadores e criando uma situação social muito complicada. 

Em termos de festividades destaca-se o Carnaval, cele-

bração enraizada entre os Canenses e que conta já com 
mais de trezentos anos de tradição e a já, também, tradi-
cional Feira Medieval. 

Refiro também que o Hino Nacional,A PORTUGUESA; 
nasceu nesta terra, feito por um dos seus filhos, 

KEIL DO AMARAL (Vive grande parte da infância em 
Canas de Senhorim, onde completa a instrução primária. 
Depois de uma permanência em Luanda (1920-1921), onde 

o pai era Governador-Geral, frequenta o Colégio Nacional 
e o Liceu Gil Vicente (1922-28). 

Um abraço beirão para todos os poetas brasileiros que 
guardo no coração por causa da maneira carinhosa que me 
receberam na sua Pátria que hoje canto como se fosse 
minha. Até breve. 

António Pais da Rosa 
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"FOI DADO UM PASSO DE GI-
GANTE, PORQUE ESTA ARTE É FEITA 
EM MANGUALDE HÁ CERCA DE 200 
ANOS POR PESSOAS MUITO DEDI-
CADAS" -JOÃO AZEVEDO 
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11 de Setembro: Homenagem às vítimas 
do acidente ferroviário de Alcafache 

Iniciada em 2002 pela Associação dos 
Emigrantes de Santa Maria de Válega 
(Ovar), pela mão de Augusto Sá, seu antigo 
presidente, a homenagem às vitimas do 
acidente ferroviário de Alcafache e, 
extensivamente, a todo o corpo de 
socorrismo nele envolvido todos os anos 
tem sido realizada no local do acidente (EN 
234 Mangualde-Nelas ao Km 94,850). 

Dando à homenagem sempre o melhor 
dinamismo e uma melhor dimensão, até de 
nível internacional, um grupo de 
associados, liderado por Augusto Sá, teima 
em dar-lhe continuidade, para isso tendo 
criado a Comissão Organizadora 
Movimento Acidente Ferroviário de 
Moimenta/Alcafache (COMAFA). 

Por forma a assinalar os 31 anos 
daquele acidente, a COMAFA realiza no 
próximo domingo, 11 de Setembro, mais 
uma "Homenagem às vítimas de 
Alcafache", com o apoio da Câmara  

Municipal de Mangualde e de acordo com o 
seguinte programa: 

- 10h15 - Concentração dos convidados 
e responsáveis do evento e reencontro de 
vítimas acidentadas e ilesas. 

- 10h30 - Deposição de uma coroa de 
flores junto do monumento 

-10h45 - Espaço de tempo para proferir 
homilias por alguns responsáveis presentes 

- 11h30 • Missa campal pelas vítimas e 
bombeiros falecidos 

- 12h45 - Encerramento com o hino dos 
Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional. 

Para a cerimónia foram convidados 
vários responsáveis estatais, corporações 
de Bombeiros dos distritos de Viseu, 
Guarda e Coimbra, Liga dos Bombeiros, 
Federação dos Bombeiros do Distrito de 
Viseu, Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo de 
Viseu, representante episcopal da 
comunidade emigrante, edilidades e 
familiares e amigos das vítimas do acidente. 
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  MANGUALDE 

Texto Clemente António Ferreira

MARGENS DOS PRINCIPAIS CURSOS DE ÁGUA ESTÃO 
A SER ALVO DE LIMPEZA E DESMATAÇÃO
ARRANCOU A OPERAÇÃO DE 
LIMPEZA E DESMATAÇÃO DAS 
MARGENS DOS PRINCIPAIS 
CURSOS DE ÁGUA DO 
CONCELHO DE MANGUALDE. 
UMA OBRA QUE VAI CUSTAR 
MAIS DE 150 MIL EUROS

O projeto “Promoção do Valor 
Ambiental dos Espaços Flo-
restais” prevê a reabilitação 

ambiental dos rios de Mangualde em 
terrenos com um total de 68 hectares. 
A operação de limpeza já arrancou 
e prolonga-se até 31 de dezembro.  
Trata-se de uma iniciativa que resulta 
de uma candidatura no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Rural 
(PRODER’2020) financiado a 100% 
por fundos comunitários e cujo inves-
timento ultrapassa os 150 mil euros.
Em termos de execução no terreno o 
que vai ser feito consiste na limpeza 
das margens dos principais rios e 
ribeiros do concelho, num raio de 10 
metros em torno dos diferentes cursos 

de água que atravessam este território.
As intervenções vão acontecer nas 
margens do Rio Dão, da Ribeira de 
Frades, do Rio e Ribeira de Luda-
res, do Rio Castelo e da Ribeira de 

Mourilhe.
Segundo a autarquia de Mangual-
de, “trata-se de uma importante 
intervenção em termos de política 
ambiental e na área da Proteção 

Civil com vista à prevenção e defesa 
de zonas densamente f lorestadas, 
para evitar a acumulação de material 
combustível e a deflagração de fogos 
florestais”.
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EXPOSIÇÃO Ao longo deste mès de setembro está 
patente ao público na Biblioteca Dr. Alexandre 
Alves, na cidade de Mangualde, uma exposição de 
ilustrações de Maria Keil. Natural de Silves, onde 
nasceu a 9 agosto de 1914. Maria Keil morreu a 10  

de junho de 2012, em Lisboa. Foi pintora, retratista 
e ilustradora, trabalhou em publicidade e em de-
coração de interiores e ainda desenhou objetos de 
mobiliário e de decoração. Promovida pelo Municí-
pio de Mangualde, a exposição tem entrada livre. 
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Catarina Tomás Ferreira

No dia em que se assinalaram
31 anos após o acidente ferro-
viário de Alcafache, no qual
morreram cerca de 150 pessoas,
o secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas, José
Luís Carneiro, deixou uma ga-

rantia: a secretaria de Estado es-
tará disponível para ajudar a re-
qualificar o espaço que serve
de memorial.

“Disponibilizámos a secreta-
ria de Estado para que, em tra-
balho com a Câmara, fregue-
sias e Comissão, possamos dar
outras condições materiais de

mo do a que, no local, seja ali -
cerça da uma mensagem para
todos os portugueses”, adian-
tou ontem José Luís Carneiro
depois de participar em Man-
gualde nas celebrações evoca-
tivas.

O presidente da Câmara, Jo -
ão Azevedo, explicou que o ob-

jectivo é “introduzir outros fac-
tores de conforto àquele me-
morial”, onde já existe uma es-
tátua evocativa do acidente. “O
figurino vai ser redesenhado e
reavaliado”, acrescentou. O au-
tarca acredita que, nos próxi-
mos dois ou três anos, o local
onde se deu o maior acidente
ferroviário do país já terá “con-
dições para que as pessoas pos-
sam ir ali mais vezes”. 

Este “‘upgrade’ de qualidade”,
nas palavras de João Azevedo,
será feito em conjunto pela se-
cretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Câmara
de Mangualde, Junta de Fre-
guesia de Espinho, União de
Freguesias de Moimenta de
Maceira Dão e Lobelhe do Ma -
to e Comissão Organizadora
dos Movimentos do Acidente
Ferroviário de Alcafache.

Para o secretário de Estado, a
homenagem de ontem tem
“três dimensões que importa
valorizar”: a da solidariedade;
das manifestações de apoio
para com as famílias das víti-
mas 31 anos depois da tragédia;
e a das condições de segurança
em que devem viajar os emi-
grantes. 

Destacou também a “huma-
nidade” de muitos que viajavam
naquele comboio e que, num
acto de coragem, conseguiram
salvar outras vidas, nomeada-
mente de crianças. “Uma dessas
pessoas tornou-se um herói,
que foi o senhor Carlos Ramos.
Colocou em risco a sua vida
para salvar a vida de duas crian-
ças”, elogiou. |

Local do acidente
de Alcafache vai ser
requalificado

D.R.

Acidente ferroviário de Alcafache ocorreu há 31 anos

Mangualde Secretário de Estado garantiu apoio do Estado
para melhorar o dignificar o espaço onde ocorreu acidente
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Governo vai ajudar a
requalificar local do
acidente de Alcafache

MANGUALDE No dia em que
se assinalaram 31 anos após o
acidente ferroviário de Alcafa-
che, no qual morreram cerca
de 150 pessoas, o secretário de
Estado das Comunidades Por-
tuguesas, José Luís Carneiro,
deixou uma garantia: a secre-
taria de Estado estará disponí-
vel para ajudar a requalificar o
espaço que serve de memorial. 
«Disponibilizámos a secretaria
de Estado para que, em traba-
lho com a Câmara, freguesias
e Comissão, possamos dar ou-
tras condições materiais de
modo a que, no local, seja ali-
cerçada uma mensagem para
todos os portugueses», adian-
tou ontem ao nosso jornal José
Luís Carneiro depois de parti-
cipar em Mangualde nas cele-
brações evocativas deste dia
trágico.

O presidente da Câmara,
João Azevedo, explicou que o
objectivo é «introduzir outros
factores de conforto àquele
memorial», onde já existe uma
estátua evocativa do acidente.
«O figurino vai ser redese-
nhado e reavaliado», acrescen-

tou. O autarca acredita que,
nos próximos dois ou três
anos, o local onde se deu o
maior acidente ferroviário do
país já terá «condições para
que as pessoas possam ir ali
mais vezes». 

Para o secretário de Estado,
a homenagem de ontem tem
“três dimensões que importa
valorizar”: a da solidariedade;
das manifestações de apoio
para com as famílias das víti-
mas 31 anos depois da tragé-
dia; e a das condições de segu-
rança em que devem viajar os
emigrantes. Destacou também
a “humanidade” de muitos que
viajavam naquele comboio e
que, num acto de coragem,
conseguiram salvar outras vi-
das, nomeadamente de crian-
ças.

O acidente ferroviário de Al-
cafache aconteceu no dia 11 de
Setembro de 1985, em Moi-
menta de Maceira Dão entre
um Sud-Express com destino
a Paris (que seguia atrasado) e
um comboio regional que ia
para Coimbra, os quais trans-
portavam 460 pessoas. |

Memorial foi ontem palco de homenagem, 31 anos depois
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MANGUALDE No dia em que
se assinalaram 31 anos após o
acidente ferroviário de Alcafa-
che, no qual morreram cerca
de 150 pessoas, o secretário de
Estado das Comunidades Por-
tuguesas, José Luís Carneiro,
deixou uma garantia: a secre-
taria de Estado estará disponí-
vel para ajudar a requalificar o
espaço que serve de memorial. 
“Disponibilizámos a secretaria
de Estado para que, em traba-
lho com a Câmara, freguesias
e Comissão, possamos dar ou-
tras condições materiais de
modo a que, no local, seja ali-

cerçada uma mensagem para
todos os portugueses”, adian-
tou ontem José Luís Carneiro
depois de participar em Man-
gualde nas celebrações evoca-
tivas deste dia trágico. O presi-
dente da Câmara, João Aze-
vedo, explicou que o objectivo
é “introduzir outros factores de
conforto àquele memorial”,
onde já existe uma estátua evo-
cativa. O autarca acredita que,
nos próximos dois ou três anos,
o local onde se deu o maior aci-
dente ferroviário do país já terá
“condições para que as pessoas
possam ir ali mais vezes”. |

Governo ajuda a
requalificar local
do acidente de Alcafache

Página 98



A99

  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 16,51 x 23,84 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 66037194 12-09-2016

Governo ajuda a 
requalificar local do  
acidente de Alcafache
Mangualde Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu
apoio do Estado para melhorar e dignificar o espaço onde aconteceu o maior
acidente ferroviário do país
Catarina Tomás Ferreira

No dia em que se assinalaram
31 anos após o acidente ferro-
viário de Alcafache, no qual
morreram cerca de 150 pes-
soas, o secretário de Estado
das Comunidades Portugue-
sas, José Luís Carneiro, deixou
uma garantia: a secretaria de
Estado estará disponível para
ajudar a requalificar o espaço
que serve de memorial. 

“Disponibilizámos a secreta-
ria de Estado para que, em tra-
balho com a Câmara, fregue-
sias e Comissão, possamos dar
outras condições materiais de
modo a que, no local, seja ali-
cerçada uma mensagem para
todos os portugueses”, adian-
tou ontem ao Diário de Viseu
José Luís Carneiro depois de
participar em Mangualde nas
celebrações evocativas deste
dia trágico.

O presidente da Câmara,
João Azevedo, explicou que o
objectivo é “introduzir outros
factores de conforto àquele
memorial”, onde já existe uma
estátua evocativa do acidente.
“O figurino vai ser redese-
nhado e reavaliado”, acrescen-
tou. O autarca acredita que,
nos próximos dois ou três
anos, o local onde se deu o
maior acidente ferroviário do
país já terá “condições para
que as pessoas possam ir ali
mais vezes”. 

Este “upgrade de qualidade”,
nas palavras de João Azevedo,

será feito em conjunto pela se-
cretaria de Estado das Comu-
nidades Portuguesas, Câmara
de Mangualde, Junta de Fre-
guesia de Espinho, União de
Freguesias de Moimenta de
Maceira Dão e Lobelhe do
Mato e Comissão Organiza-
dora dos Movimentos do Aci-
dente Ferroviário de Alcafache.

Para o secretário de Estado,
a homenagem de ontem tem
“três dimensões que importa
valorizar”: a da solidariedade;
das manifestações de apoio
para com as famílias das víti-
mas 31 anos depois da tragé-
dia; e a das condições de se-
gurança em que devem viajar
os emigrantes. Destacou tam-
bém a “humanidade” de mui-
tos que viajavam naquele
comboio e que, num acto de
coragem, conseguiram salvar
outras vidas, nomeadamente
de crianças. “Uma dessas pes-

soas tornou-se um herói, que
foi o senhor Carlos Ramos. Co-
locou em risco a sua vida para
salvar a vida de duas crianças”,
elogiou. 

José Luís Carneiro realçou
ainda a “autêntica comuni-
dade de fraternidade e comu-
nhão de valores que faz com
que, ao fim de 31 anos, conti-
nue a haver manifestações de
pesar, apoio e solidariedade
para com as famílias e amigos
dos que pereceram neste aci-
dente”. 

O governante aproveitou o
momento para evidenciar um
terceiro aspecto que é o da se-
gurança dos emigrantes
quando regressam a Portugal.
“Quando os portugueses re-
gressam ao seu país de origem,
devem procurar fazer essas
deslocações com todos os cui-
dados de segurança rodoviária
e dos transportes em que via-

jam por forma a garantir que
no futuro não tenhamos ima-
gens como as que tivemos de
Lyon (França), em que morre-
ram 12 portugueses, e dos múl-
tiplos acidentes que vão viti-
mando muitos portugueses
por todo o mundo”, apelou. 

O acidente ferroviário de Al-
cafache aconteceu no dia 11 de
Setembro de 1985, entre um
Sud-Express com destino a
Paris (que seguia atrasado) e
um comboio regional que ia
para Coimbra, os quais trans-
portavam 460 pessoas. Apesar
de sempre se ter dito que o aci-
dente ocorreu em Alcafache
(talvez devido à proximidade
com as Termas de Alcafache),
a colisão aconteceu em Moi-
menta de Maceira Dão, no
concelho de Mangualde, no li-
mite com a freguesia de Espi-
nho (EN 234 Mangualde-Nelas
ao quilómetro 94,850).  |

Vítimas foram lembradas ontem junto à estátua evocativa erguida no local do acidente
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Acidente de 
Alcafache lembrado
em Mangualde 
Tragédia ferroviária | P8
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Espectáculo musical sobe ao palco 
do Complexo Paroquial de Mangualde
Teatro ‘Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo’ estará em cena a 14 de Outubro 
no Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde
No dia 14 de Outubro, Man-
gualde vai ser o palco de ‘Mary
Poppins, a mulher que salvou
o mundo’. Com texto e ence-
nação de Ricardo Neves-Ne-
ves, o espectáculo musical do
Teatro do Eléctrico conta com
a participação de Custódia
Gallego, Ana Valentim, Patrícia
Andrade, Rafael Gomes e Vítor
Oliveira. ‘Mary Poppins’ vai
decorrer no dia 14 de Outubro
às 21h30, no Auditório do
Complexo Paroquial de Man-
gualde.

A peça exibe a relação de
Mary Poppins com uma nova
família. Depois de se candida-
tar ao lugar de preceptora, faz
uma entrevista de emprego,

apresenta o currículo extenso
e aborda o percurso de vida.
Ansiosa por recebê-la, a família
faz inúmeros pedidos para a
educadora concretizar. Ao
longo do espectáculo, é explo-
rado o sentido musical pre-
sente em todas as formas de
expressão.

Ricardo Neves-Neves tem
formação em teatro e em mú-
sica. É co-fundador e director
da companhia Teatro do Eléc-
trico, uma associação cultural
sem fins lucrativos apoiada
pela Direcção Geral das Artes,
da Secretaria de Estado da Cul-
tura. Em 2012 participou no
Obrador d’estiu, em Barcelona,
onde apresentou o texto de

‘Mary Poppins’. O encontro in-
ternacional de jovens drama-
turgos é promovido pela Sala
Beckett e orientado por Simon
Stephens.

A peça foi encenada em ca-
talão no Festival Grec, pelo ale-
mão Thomas Sauerteig. A obra
pode ser encontrada na colec-
ção Livrinhos de Teatro n.º 80,
uma publicação dos Artistas
Unidos, dos Livros Cotovia e
do Teatro do Eléctrico.

A entrada no espectáculo
musical tem um custo de 5
euros. Os bilhetes podem ser
adquiridos na Biblioteca Mu-
nicipal de Mangualde ou na
Associação Mangualde Azu-
rara. |Custódia Gallego interpreta Mary Poppins
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Cineteatro exibe
cartaz do filme
Cantinflas 
Deputado

No âmbito da campanha
‘Aconteceu no Cineteatro há…
’, que tem como intuito criar
um maior dinamismo e relan-
çar o Cineteatro de Mangualde,
a Câmara Municipal destaca
esta semana o filme ‘Cantinflas
Deputado’. Esta comédia de
alta política para rir com altas
gargalhadas ‘Aconteceu no Ci-
neteatro há 60 anos’ tendo sido
exibida no dia 9 de Setembro
de 1956. 

Através do Arquivo Munici-
pal de Mangualde está a ser di-
vulgado, semanalmente, um
cartaz relativo às antigas exi-
bições no Cineteatro. Com esta
campanha a autarquia man-
gualdense pretende relembrar
aos mangualdenses que ao
longo de várias décadas, no Ci-
neteatro de Mangualde, múl-
tiplas companhias de espectá-
culo exibiram as suas melho-
res peças e os seus melhores
actores, sendo aqui também
projectados excelentes filmes.
Esta iniciativa surge no segui-
mento do anúncio das obras
de requalificação previstas
para o Cineteatro de Man-
gualde, cujo lançamento do
concurso de obra se prevê
ainda para este ano.|
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Mangualde

Entidades oficiais lembraram as vítimas do fatídico acidente

Lembrar vítimas de Alcafache

111 A 11 de setembro, as 
vítimas do fatídico aciden-
te ferroviário de Alcafache 
foram mais uma vez lem-
bradas. Este momento de 
homenagem, uma organiza-
ção da COMAFA com o apoio 
da Câmara de Mangualde, 
decorreu no local do aciden-
te. O acidente aconteceu há 
31 anos e foi o pior desastre 
ferroviário ocorrido no país. 
O secretário de Estado das 
Comunidades, José Luís Car-
neiro, e o edil mangualden-
se, João Azevedo, marcaram 
presença.

José Luís Carneiro garantiu 

que a secretaria de Estado es-
tará disponível para ajudar 
a requalificar o espaço que 
serve de memorial. “Estamos 
disponíveis para apoiar os 
projetos que pretendam de-
senvolver, na medida em que 
possam contribuir para uma 
mensagem que é importante 
para todos os portugueses”, 
considerou.

O secretário de Estado tra-
duziu o momento de home-
nagem em três dimensões 
que importam valorizar: a 
da solidariedade; das mani-
festações de apoio para com 
as famílias das vítimas.

DR
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MANGUALDE
Fatura da água mais baixa 
a partir de outubro
 A Câmara Municipal de Mangualde aprovou recentemente 
a proposta de novos tarifários de águas para o concelho que 
contempla um modelo progressivo do preço da água em função 
do consumo, fixando preços para cada escalão. 
 A proposta inclui os serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos. 
Os novos preços da água contemplam tarifários domésticos, so-
ciais, para famílias numerosas e não-domésticos e serão com-
plementados pela nova regulamentação dos serviços de água 
no concelho, que se encontra em finalização para publicação.
 O presidente da autarquia, João Azevedo concretiza que “os 
mangualdenses vão sentir, a partir de outubro, uma redução da 
fatura da água, que em alguns casos pode ser significativa.
 Para o presidente da Câmara “a nova proposta de tarifários 
de água foi trabalhada com o objetivo, se possível, de reduzir 
o preço da água para as pessoas e esse trabalho foi consegui-
do”: “Fizemo-lo sem colocar em causa a sustentabilidade e efi-
ciência do serviço e seguindo as recomendações da Entidade 
Reguladora.” Os novos tarifários enquadram-se nas normas e 
recomendações da ERSAR, normalizando assim tarifários e 
serviços municipais de água. 
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 CARTAZ
 EXPOSIÇÕES 
 MANGUALDE - Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves: Exposição de ilustrações de Maria Keil 
de Amaral, até 30 de setembro. Mostra de ilustrações 
sobre uma vida dedicada à arte. Maria Keil de Ama-
ral foi pintora, retratista e ilustradora. Trabalhou em 
publicidade e em decoração de interiores e ainda de-
senhou objetos de mobiliário e de decoração. Morreu 
em 2012.
 OLIVEIRA DE FRADES - Biblioteca Municipal: 
Exposição da Associação de Solidariedade Social de 
Lafões (ASSOL), patente no átrio composta por uma 
mostra de trabalhos em pasta de papel de utentes e téc-
nicos da ASSOL, até ao próximo dia 20 de outubro.

 CINEMAS NOS (16 A 21 DE SETEMBRO) 

 - Cartas da Guerra: Forum Viseu – 16h40, 19h10, 
21h50, 00h20 (6.ª e sábado).
 - Esquadrão Suicida: Forum Viseu – 14h10, 17h20, 
21h40.
 - O Sr. Perfeito: Forum Viseu – 18h50.
 - Viver depois de ti: Forum Viseu – 13h30, 16h10, 
21h30, 00h10 (6.ª e sábado).
 - A vida secreta dos nossos bichos: Forum Viseu - 
14h, 16h20, 18h40, 21h, 00h30 (6.ª e sábado); Palácio 
do Gelo – 12h40, 15h, 17h20, 19h40, 22h, 00h15 (6.ª e 
sábado)
 - Kubo e as duas cordas: Forum Viseu - 13h20, 
15h50, 18h20, 22h e 00h25 (6.ª e sábado).
 - Bastille Day – Missão Antiterrorista: Forum Viseu 
– 14h30, 17h, 19h20, 22h10, 00h35 (6.ª e sábado)
 - Max Atlantos: Forum Viseu – 14h20. 
 - Os Traficantes: Palácio do Gelo – 16h, 18h50, 
21h40, 00h30 (6.ª e sábado).
 - Star Trek: Além do Universo: Palácio do Gelo –  
13h10.
 - Mechanic: assassino profissional: Palácio do Gelo 
– 14h30, 17h, 21h, 23h25 (6.ª e sábado).
 - Uma Diva Fora de Tom: Palácio do Gelo - 12h50, 
15h25, 18h, 20h40, 23h15 (6.ª e sábado).
 - Ben-Hur: Palácio do Gelo - 13h, 15h50, 18h40, 
21h30, 00h20 (6.ª e sábado).
 - Milagre no Rio Hudson: Palácio do Gelo - 13h30, 
16h15, 18h40, 21h20, 23h45 (6.ª e sábado).
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car o espaço que serve de memorial: 'está disponível 
para apoiar os projetos que pretendam desenvolver, 
na medida em que possam contribuir para urna men-
sagem que é importante para todos os portugueses', 
considerou. 
O Secretário de Estado das Comunidades traduziu 
o momento de homenagem em três dimensões que 
importam valorizar: a da solidariedade; das manifes-
tações de apoio para com as famílias das vítimas 31 
anos depois da tragédia; e a das condições de segu-
rança em que devem viajar os emigrantes. 
O edil de Mangualde acredita que, nos próximos dois 
ou três anos, o local onde se deu o maior acidente fer-
roviário do país já terá `condições para que as pessoas 
possam ir ali mais vezes'. 'O objetivo é introduzir outros 
fatores de conforto ao memorial', considerou João 
Azevedo, afirmando que deste modo 'o figurino vai ser 
redesenhado e reavaliado', acrescentou. 
Os projetos a serem desenvolvidos serão em conjunto 
pela secretaria de Estado das Comunidades Portu-
guesas, Município de Mangualde, Junta de Freguesia 
de Espinho, União de Freguesias de Moimenta de 
Maceira Dão e Lobelhe do Mato e pela COMAFA. 

Imámos o Oeste do centro do país'.; 
diretas entre Caldas da Rainha e taim.  

VÍTIMAS DE ALCAFACHE FORAM LEMBRADAS E 
HOMENAGEADAS EM MANGUALDE 
SECRETÁRIO DE ESTADO DAS 
COMUNIDADES GARANTIU 
APOIAR PROJETOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO 
ONDE OCORREU O ACIDENTE 
No passado día 11 de setembro, as vítimas do 
fatídico acidente ferroviário de Alcafache foram 
mais urna vez lembradas numa cerimónia de `Ho-
menagem às vítimas de Alcafache'. Este momento 
de homenagem, uma organização da COMAFA 
- Comissão Org. Movi. Aciden. Ferr.de Alcafache 
com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, 
decorreu entre as 10h15 e as 12h45 na EN 234 
Mangualde-Nelas ao Km 94,850 - local do aciden-
te ferroviário. O acidente aconteceu à há 31 anos 
e foi o pior desastre ferroviário ocorrido no país. O 
Secretário de Estado das Comunidades, José Luís 
Carneiro, e o edil mangualdense, João Azevedo, 
marcaram presença. 
A cerimónia contou ainda com a presença de vários 
responsáveis estatais, Corporações de Bombeiros 
representantes dos distritos de Viseu, Guarda e 
Coimbra, Liga dos B.V.P, Federação dos B.V. do 
distrito de Viseu, Cruz Vermelha Portuguesa, Bispo 
de Viseu e representante episcopal da comunidade 
emigrante, outras edilidades, familiares, amigos e o 
reencontro de vítimas do acidente. 
Após a concentração dos organismos convidados 
e público em geral, procedeu-se à deposição de 
urna coroa de flores junta à estátua seguida de um 
minuto de silêncio e da proclamação de algumas 

homilias. Pelas 11h30 deu-se início a urna missa campal 
pelas vítimas e bombeiros já falecidos. 
Na cerimónia, José Luís Carneiro garantiu que a secre-
taria de Estado estará disponível para ajudar a requalifi- 
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'MARY POPPINS, A 
MULHER QUE SALVOU 
O MUNDO' SOBE AO 
PALCO EM MANGUALDE 
No dia 14 de outubro, Mangualde vai ser o palco 

de 'Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo'. 

Com texto e encenação de Ricardo Neves-Neves, o 

espetáculo musical do Teatro do Eléctrico conta com 

a participação de Custódia Gallego, Ana Valentim, 

Patrícia Andrade, Rafael Gomes e Vítor Oliveira. 'Mary 

Poppins' vai decorrer numa sexta-feira, às 21h30, no 

Auditório do Complexo Paroquial de Mangualde. 

A peça exibe a relação de Mary Poppins com uma 

nova família. Depois de se candidatar ao lugar de 

precetora, faz uma entrevista de emprego, apresenta 

o currículo extenso e aborda o percurso de vida. 

Ansiosa por recebê-la, a família faz inúmeros pedidos 

para a educadora concretizar. Ao longo do espetáculo, 

é explorado o sentido musical presente em todas as 

formas de expressão. 

Ricardo Neves-Neves tem formação em teatro e 

em música. É cofundador e diretor da companhia 

Teatro do Eléctrico, uma associação cultural sem fins 

lucrativos apoiada pela Direção Geral das Artes, da 

Secretaria de Estado da Cultura. Em 2012 participou 

no Obrador d'estiu, em Barcelona, onde apresentou o 

texto de 'Mary Poppins'. O encontro internacional de 

jovens dramaturgos é promovido pela Sala Beckett e 

orientado por Simon Stephens. 

A peça foi encenada em catalão no Festival Grec, 

pelo alemão Thomas Sauerteig. A obra pode ser 

encontrada na coleção Livrinhos de Teatro n° 80, uma 

publicação dos Artistas Unidos, dos Livros Cotovia e 

do Teatro do Eléctrico. 

A entrada no espetáculo musical tem um custo 

de 5 euros. Os bilhetes podem ser adquiridos na 

Biblioteca Municipal de Mangualde ou na Associação 

Mangualde Azurara. 
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5 

PSA PEUGEOT C TROEN 

INAUGURAÇÃO DA ROTUNDA DS BOCA DE SAPO 

A cerimónia de inauguração na qual estiveram 
presentes o Presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azevedo, o Diretor Geral da PSA 
Mangualde, José Castro Covelo, o diretor -financeiro 
e relações institucionais da PSA de Mangualde, 
Elísio Oliveira, outros elementos da direção e os 
patrocinadores da obra, devia ter sido convidado o 
Dr. Sérgio Monteiro, uma vez que foi com ele como 
Secretário de Estado que foram levadas a cabo 
as negociações para a construção desta rotunda 
financiada em 90% pelas Infraestruturas de Portugal 
e 10% pela PSA, teve lugar num dia de grande 
importância para a PSA de Mangualde, dia em que se 
realizou o Open Family Day, evento que reuniu mais 
de 1000 pessoas naquela unidade industrial. 
A escolha desta viatura para embelezar a rotunda 
deve-se ao facto do DS-Boca de Sapo, ser 
considerado um dos veículos mais bonitos de toda a 
história do automóvel tendo sido produzida no Centro 
de Produção de Mangualde, entre os anos de 1966 e 
1975, de onde saíram cerca de 2772 viaturas. 

No passado sábado, 3 de setembro, foi inaugurada a 
rotunda DS-Boca de Sapo junto à entrada da fábrica 
da PSA em Mangualde. 
Esta recém construída rotunda acolhe agora uma obra 
de arte, um veículo DS-Boca de Sapo em granito, uma 
escultura em tamanho real, numa iniciativa promovida 
pela PSA de Mangualde. 
A escultura do DS Boca de Sapo, produzida pela 
empresa mangualdense Granitos Pimentel e Tavares 
Lcia levou 8 meses até ficar concluída. A obra fala 
por si pois representa ali todo o saber de um grande 
profissional. Teve como patrocinadores, além da 
empresa que a produziu as seguintes entidades: PSA 
Mangualde, PSA Lisboa, G EFCO e Antolin. Estes 
apoios 100% privados foram de total importância, 
pois sem eles, seria impossível realizar a obra. 
A rotunda contou também com a participação da 
autarquia mangualdense no arranjo final da mesma e 
com o apoio das Infraestruturas de Portugal. 
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ROTUNDA 
DS BOCA DE 
SAPO 

FOI INAUGURADA A NOVA ROTUNDA 
DE MANGUALDE 

NA "ROTUNDA DS BOCA DE SAPO" 
PODE SER APRECIADA UMA 
ESCULTURA EM TAMANHO REAL 
DO MITICO CARRO PRODUZIDO NA 
CITROEN DE MANGUALDE 

P. 07 
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LARGADA DE CAÇA 
Pelo terceiro ano consecutivo e mais uma vez inserida 
nas Festas da Cidade de Mangualde, teve lugar na 
manhã do passado dia 4 de setembro uma largada 
de caça organizada pelo Clube de Caça e Pesca de 
Mangualde, com o apoio da Câmara Municipal de 
Mangualde, da Junta de Freguesia de Mangualde, 
Caixa de Crédito Agrícola do Vale do Dão e pastelaria 
Espiga Dourada. 
No evento deste ano, como nos referiu Eduardo 
Costa, presidente do Clube de Mangualde, foram 
largadas perdizes, faisões e patos bravos, num total 
de 400 peças. 
Estas peças foram abatidas por 50 atiradores 
estrategicamente colocados em 25 portas, 2 
atiradores por porta. 
Segundo Eduardo Costa, a largada de perdizes tem 
vindo a melhorar de ano para ano e as inovações 
também vão surgindo, por exemplo, para salvaguardar 
a boa conservação das peças, após o seu abate, eram 
recolhidas e colocadas numa viatura frigorifica para 
que não se estragassem com o calor. 
A serra de S. Marcos na Freixiosa é o local escolhido 
para a realização do evento, porque ali existe um 
campo de treino, condição obrigatória para que se 
possam efetuar estas largadas de caça e também, 
porque as peças que não são abatidas ficam dentro 
da zona de caça associativa do Clube de Mangualde, 
proporcionando assim, um novo repovoamento. 
Após a largada, todos os participantes e convidados  

presentes se dirigiram ao Clube de Caça e Pesca de 
Mangualde, onde decorreu um almoço convívio que 
se prolongou pela tarde fora tendo também lugar a 
divisão em igual número das peças pelos atiradores 
participantes. 
Eduardo Costa mostrou-se satisfeito com o sucesso 
alcançado, referindo que, este ano já puderam contar  

com participantes vindos do Porto, S. Pedro do Sul e 
Viseu, agradecendo ainda a presença, entre outras 
entidades, do Presidente da Câmara de Mangualde, 
João Azevedo e do Presidente da União de 
Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, 
Bernardino Azevedo. 
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LARGADA DE CAÇA 

CLUBE DE CAÇA E PESCA DE 
MANGUALDE PROMOVEU LARGADA 
DE CAÇA QUE SE MOSTROU UM 
SUCESSO 

V  P03 
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Mangualde anuncia
requalificações 
nas escolas

A secretária de Estado Adjunta
da Educação, Alexandra Lei-
tão, esteve ontem em Man-
gualde, no âmbito da abertura
do ano escolar. A governante
visitou os espaços escolares
que irão ser alvo de interven-
ção e requalificação no âmbito
do mapeamento da educação
no concelho. 

Durante a sessão solene, que
se realizou à tarde, o presidente
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, anun-
ciou que nos próximos dias irá
lançar o concurso público para
a requalificação do Pavilhão
Municipal. Será ainda reabili-
tado o pavilhão gimnodespor-
tivo da Escola Secundária Fe-
lismina Alcântara, escola onde
será substituído o revesti-
mento das coberturas em fi-
brocimento, que contêm
amianto, e a galeria da entrada
da Escola Gomes Eanes de
Azurara, num investimento
que supera os 300 mil euros.

No âmbito da visita da se-
cretária de estado, a comitiva
passou ainda pela Escola Se-
cundária Dr.ª Felismina Alcân-
tara, cuja modernização das
instalações representou um in-
vestimento superior a 260 mil
euros, num total global de mais
de meio milhão de euros.

O director do Agrupamento
de Escolas de Mangualde, Ag-

nelo Figueiredo, anunciou a
publicação da portaria que
prevê o início do projecto-pi-
loto de ensino recorrente à dis-
tância, que vai arrancar na es-
cola secundária de Mangualde
e no Liceu Camões, em Lisboa.
O responsável disse ainda que
o agrupamento concorreu aos
recém-criados centros Quali-
fica e espera, assim, recuperar
a valência que tinha em fun-
cionamento com os antigos
centros de novas oportunida-
des.

No âmbito da abertura do
ano escolar do agrupamento
de escolas de Mangualde, os
melhores alunos de cada ano
receberam os prémios de mé-
rito escolar. A sessão contou
com a actuação da Orquestra
Juvenil + Música e da classe de
ginástica. Como é habitual, à
semelhança dos anos anterio-
res, teve lugar a entrega dos
prémios “Quadro Excelência”,
prémios atribuídos pelo Cré-
dito Agrícola e Prémio Felis-
mina Alcântara – Rotary Clube
de Mangualde.

Intervenções
A intervenção no Pavilhão

Gimnodesportivo da escola se-
cundária visa principalmente
proceder à substituição do re-
vestimento da cobertura em
fibrocimento, que contém

amianto e se encontra em mau
estado de conservação por
painéis em chapa metálica. 

Pretende-se ainda também
a ampliação do edifício com a
criação de um novo espaço
também destinado a ginásio.

O alpendre, coberto para
abrigo dos alunos, será fe-
chado através da construção
de paredes exteriores.

Serão também melhoradas
as condições de acesso para
utentes com mobilidade con-
dicionada. Será ainda efec-
tuada a substituição do pavi-
mento existente no ginásio, so-
bre o qual será aplicado um
novo piso desportivo em poli-
propileno de alto impacto.

No Pavilhão Municipal pre-
tende-se dotar o edifício de
melhor isolamento térmico e
acústico.

Assim, a intervenção visa
principalmente proceder à
substituição do revestimento
da cobertura em fibrocimento,
que contém amianto e se en-
contra em mau estado de con-
servação. Por outro lado, pre-
tende-se também a ampliação
do edifício e dotar o edifício de
condições para utentes com
mobilidade condicionada, com
a criação de duas instalações
sanitárias adaptadas e acessí-
veis a utentes com mobilidade
condicionada. |

Ensino No âmbito do regresso às aulas, os melhores alunos
de cada ano receberam os prémios de mérito escolar

Alunos do Agrupamento de Escolas de Mangualde foram distinguidos
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Mangualde anuncia
requalificações 
em escolas
Visita de governante | P11
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O ano escolar 2016/2017 em Man-
gualde arranca com uma “prenda” 
adicional de 600 mil euros. Trata-se de 
um investimento em equipamentos e 
melhoramento de infraestruturas que 
resulta de um protocolo entre a autar-
quia local e o Ministério da Educação.
“São cerca de 2.300 alunos que ontem 
compareceram no arranque do novo 
ano letivo de 2016/17, num ambiente 
de festa e sem atrasos na colocação de 
professores e com os estabelecimentos 
de ensino a funcionar em pleno”. 
Quem afirma é o presidente da Câ-
mara Municipal de Mangualde, João 
Azevedo.
A cerimónia de abertura do novo ano 

escolar do Agrupamento de Escolas de 
Mangualde decorreu ontem no Pavi-
lhão Municipal, numa ato solene onde 
foram anunciados os investimentos a 
realizar no parque escolar do concelho. 
Quanto ao investimento de 600 mil 
euros provenientes dos Fundos de 
Coesão da União Europeia, o presi-
dente do Município assegurou que 
“vieram na altura ideal para realizar 
algumas intervenções em espaços 
já existentes, como salas de aulas, 
equipamentos desportivos e criar 
novos espaços que são necessários, 
na área tecnológica e científica, como 
laboratórios e ainda na área das novas 
tecnologias de informação”.

  MANGUALDE

INVESTIMENTOS DE 600 MIL EUROS PARA 
NOVO ANO LETIVO
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A Biblioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde, acolhe, 
a 30 de setembro, o espetáculo de 
stand up comedy ‘A falar para o bo-
neco’ de João Seabra, uma iniciativa 
integrada no projeto ‘Sextas da Lua’.
‘A falar para o boneco’ é um espetá-
culo cheio de humor, animais, ven-
triloquismo, música e estórias de vi-
da. João Seabra vai encher o palco 
com os seus “amigos”, o macaco Si-
dónio, o burro Zoina, o velho An-
tunes, a avestruz Truz e muitos ou-
tros e partilhar estórias, momentos 

de humor, sketchs cómicos, musicas 
engraçadas , num espetáculo onde as 
situações de humor surgem a um rit-
mo alucinante não deixando o espe-
tador respirar.
Depois de várias experiências no 
mundo do trabalho que passaram 
por barman, programador de infor-
mática, programador multimédia e 
formador de informática, no ano de 
2003 João Seabra começa como hu-
morista profissional, passando tam-
bém pela escrita, produção de espe-
táculos e ator.

   ESPETÁCULO DE HUMOR

“FALAR PARA O BONECO” EM MANGUALDE
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Planos municipais de emergência a diferentes "velocidades" em Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2016

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=39443401

 
Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) têm andado a diferentes "velocidades"
no distrito de Viseu, onde apenas quatro concelhos têm aprovados os de segunda geração e há quem
já trabalhe a pensar na terceira geração.
 
PUB
 
Os primeiros PMEPC foram elaborados entre 1995 e 2002 para a totalidade do território de Portugal
continental. Em 2008, foi aprovada uma nova diretiva que levou os municípios a fazerem uma revisão
para terem planos de segunda geração e, após a publicação da resolução nº 30/2015 (que reviu essa
diretiva), alguns municípios estão já trabalhar nos planos de terceira geração.
 
O comandante distrital de Operações de Socorro, Lúcio Campos, disse à agência Lusa que, dos 24
concelhos do distrito de Viseu, só Castro Daire, Cinfães, Mangualde e Sátão têm atualmente os seus
PMEPC de segunda geração aprovados.
 
"Temos nove que estão neste momento na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a aguardar
aprovação e depois temos outros nove em condições para serem remetidos para aprovação",
acrescentou, explicando que os últimos são de municípios "todos eles pertencentes à Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que ajudou na elaboração do plano, nomeadamente na
caracterização do risco".
 
Mais atrasados encontram-se Armamar e Mortágua, estando ainda os planos a ser trabalhados ao
nível das câmaras municipais, acrescentou.
 
Segundo Lúcio Campos, nos últimos anos foram acionados PMEPC em S. Pedro do Sul (2010), Castro
Daire (2010 e 2012) e Mangualde (2015) devido aos graves incêndios florestais aí registados.
 
Em 2010, quando o plano foi acionado em S. Pedro do Sul, era presidente da Câmara António Carlos
Figueiredo (PSD). Seis anos depois, o plano que existe é o mesmo, de primeira geração, estando o de
segunda geração à espera de aprovação desde 01 de dezembro de 2015, segundo o atual presidente
da autarquia, Vítor Figueiredo (PS).
 
Em agosto, durante cerca de uma semana, as chamas consumiram 12 mil hectares do concelho de S.
Pedro do Sul e o plano de emergência de primeira geração não foi acionado por estar "completamente
desatualizado e obsoleto".
 
"Estamos a falar num plano com 17/18 anos", afirmou Vitor Figueiredo à Lusa, considerando que esse
plano não podia ser acionado "porque praticamente aquilo que lá constava já não se molda no atual
quadro de possibilidade de incêndios".
 
Na sua opinião, também não poderia ser acionado o plano que aguarda aprovação: "Poderá lá estar
alguma coisa contra a lei e mal feito era se acionássemos um plano que tivesse algum problema".
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O autarca disse que, se este plano de segunda geração já estivesse aprovado, provavelmente teria
sido acionado "no segundo ou terceiro dia de incêndio".
 
Em Mangualde, a 10 de agosto de 2015 foi acionado o PMEPC que existe desde dezembro de 2010 (de
segunda geração) devido a um incêndio que ameaçou cerca de 150 habitações na zona urbana da
cidade.
 
"O plano de emergência foi declarado no momento certo, na hora certa, com grande responsabilidade.
Uniu-nos mais, deu-nos mais força, fortaleceu a nossa reação e os nossos operacionais, porque
também reforçámos a responsabilidade", sublinhou o presidente da autarquia, João Azevedo (PS).
 
A decisão foi tomada para criar "um momento de alerta, de vigilância, de ação rápida e eficaz, para
que todas as entidades contempladas neste projeto de segurança assumissem as suas
responsabilidades", acrescentou.
 
Segundo o autarca, ao acionar o plano de emergência, ao nível do combate há "uma operação mais
concentrada, mais organizada, mais atuante e mais eficaz".
 
"Temos mais meios garantidos e mais eficácia no combate", frisou.
 
Convicto da importância dos PMEPC, João Azevedo avançou à Lusa que o município está já a trabalhar
na terceira geração deste instrumento.
 
"Fomos pioneiros no distrito naquilo que são os PMEPC de segunda geração e queremos agora
rapidamente ser eficazes nos planos de terceira geração", frisou.
 
Isto porque tem uma certeza: "Só com muita preparação, muito trabalho de casa e muita simulação é
que conseguimos ser eficazes no combate aos fogos. No entanto, há momentos em que só a reação é
que consegue aguentar isto".
 
Sun, 18 Sep 2016 10:30:08 +0200
 
POR Lusa
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Planos municipais de emergência a diferentes "velocidades" no distrito de Viseu
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18-09-2016

Meio: RTP Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=de317d4e

 
Lusa 18 Set, 2016, 08:31 | País
 
Os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil (PMEPC) têm andado a diferentes "velocidades"
no distrito de Viseu, onde apenas quatro concelhos têm aprovados os de segunda geração e há quem
já trabalhe a pensar na terceira geração.
 
Os primeiros PMEPC foram elaborados entre 1995 e 2002 para a totalidade do território de Portugal
continental. Em 2008, foi aprovada uma nova diretiva que levou os municípios a fazerem uma revisão
para terem planos de segunda geração e, após a publicação da resolução nº 30/2015 (que reviu essa
diretiva), alguns municípios estão já trabalhar nos planos de terceira geração.
 
O comandante distrital de Operações de Socorro, Lúcio Campos, disse à agência Lusa que, dos 24
concelhos do distrito de Viseu, só Castro Daire, Cinfães, Mangualde e Sátão têm atualmente os seus
PMEPC de segunda geração aprovados.
 
"Temos nove que estão neste momento na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a aguardar
aprovação e depois temos outros nove em condições para serem remetidos para aprovação",
acrescentou, explicando que os últimos são de municípios "todos eles pertencentes à Comunidade
Intermunicipal Viseu Dão Lafões, que ajudou na elaboração do plano, nomeadamente na
caracterização do risco".
 
Mais atrasados encontram-se Armamar e Mortágua, estando ainda os planos a ser trabalhados ao
nível das câmaras municipais, acrescentou.
 
Segundo Lúcio Campos, nos últimos anos foram acionados PMEPC em S. Pedro do Sul (2010), Castro
Daire (2010 e 2012) e Mangualde (2015) devido aos graves incêndios florestais aí registados.
 
Em 2010, quando o plano foi acionado em S. Pedro do Sul, era presidente da Câmara António Carlos
Figueiredo (PSD). Seis anos depois, o plano que existe é o mesmo, de primeira geração, estando o de
segunda geração à espera de aprovação desde 01 de dezembro de 2015, segundo o atual presidente
da autarquia, Vítor Figueiredo (PS).
 
Em agosto, durante cerca de uma semana, as chamas consumiram 12 mil hectares do concelho de S.
Pedro do Sul e o plano de emergência de primeira geração não foi acionado por estar "completamente
desatualizado e obsoleto".
 
"Estamos a falar num plano com 17/18 anos", afirmou Vitor Figueiredo à Lusa, considerando que esse
plano não podia ser acionado "porque praticamente aquilo que lá constava já não se molda no atual
quadro de possibilidade de incêndios".
 
Na sua opinião, também não poderia ser acionado o plano que aguarda aprovação: "Poderá lá estar
alguma coisa contra a lei e mal feito era se acionássemos um plano que tivesse algum problema".
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O autarca disse que, se este plano de segunda geração já estivesse aprovado, provavelmente teria
sido acionado "no segundo ou terceiro dia de incêndio".
 
Em Mangualde, a 10 de agosto de 2015 foi acionado o PMEPC que existe desde dezembro de 2010 (de
segunda geração) devido a um incêndio que ameaçou cerca de 150 habitações na zona urbana da
cidade.
 
"O plano de emergência foi declarado no momento certo, na hora certa, com grande responsabilidade.
Uniu-nos mais, deu-nos mais força, fortaleceu a nossa reação e os nossos operacionais, porque
também reforçámos a responsabilidade", sublinhou o presidente da autarquia, João Azevedo (PS).
 
A decisão foi tomada para criar "um momento de alerta, de vigilância, de ação rápida e eficaz, para
que todas as entidades contempladas neste projeto de segurança assumissem as suas
responsabilidades", acrescentou.
 
Segundo o autarca, ao acionar o plano de emergência, ao nível do combate há "uma operação mais
concentrada, mais organizada, mais atuante e mais eficaz".
 
"Temos mais meios garantidos e mais eficácia no combate", frisou.
 
Convicto da importância dos PMEPC, João Azevedo avançou à Lusa que o município está já a trabalhar
na terceira geração deste instrumento.
 
"Fomos pioneiros no distrito naquilo que são os PMEPC de segunda geração e queremos agora
rapidamente ser eficazes nos planos de terceira geração", frisou.
 
Isto porque tem uma certeza: "Só com muita preparação, muito trabalho de casa e muita simulação é
que conseguimos ser eficazes no combate aos fogos. No entanto, há momentos em que só a reação é
que consegue aguentar isto".
 
18 Set, 2016, 08:31|
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Mangualde 
celebra Dia
Internacional
do Idoso
A Câmara Municipal de Man-
gualde vai assinalar, no dia 3
de Outubro, o Dia Internacio-
nal do Idoso com uma tarde
de animação. A comemoração
tem lugar na Biblioteca Muni-
cipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde, a partir das 14h00,
e destina-se à população sé-
nior do concelho.

Durante a tarde, todos os
participantes vão poder assistir
às actuações do Grupo 'Os Gi-
rassóis' (14h00), do Teatro 'Os
Silva' (14h30) e 'Cantos de Sol
a Sol' (15h15).

Todos os interessados em
participar devem fazer a sua
inscrição até ao dia 27 de Se-
tembro na Rede Social de
Mangualde/Gabinete de Acção
Social da autarquia ou através
dos contactos: 232 619 880, re-
desocial@cmmangualde.pt,ss
ocial@cmmangualde.pt. A ins-
crição é gratuita, mas obriga-
tória.
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Os Planos Municipais de Emer-
gência de Protecção Civil
(PMEPC) têm andado a dife-
rentes "velocidades" no distrito
de Viseu, onde apenas quatro
concelhos têm aprovados os de
segunda geração e há quem já
trabalhe a pensar na terceira
geração.

Os primeiros PMEPC foram
elaborados entre 1995 e 2002
para a totalidade do território
de Portugal continental. Em
2008, foi aprovada uma nova
directiva que levou os municí-

pios a fazerem uma revisão
para terem planos de segunda
geração e, após a publicação da
resolução n.º 30/2015 (que re-
viu essa directiva), alguns mu-
nicípios estão já trabalhar nos
planos de terceira geração.

O comandante distrital de
Operações de Socorro, Lúcio
Campos, disse à agência Lusa
que, dos 24 concelhos do dis-
trito de Viseu, só Castro Daire,
Cinfães, Mangualde e Sátão têm
actualmente os seus PMEPC de
segunda geração aprovados.

"Temos nove que estão neste
momento na Autoridade Na-
cional de Protecção Civil
(ANPC) a aguardar aprovação
e depois temos outros nove em
condições para serem remeti-
dos para aprovação", acrescen-
tou, explicando que os últimos
são de municípios "todos eles
pertencentes à Comunidade In-
termunicipal Viseu Dão Lafões,
que ajudou na elaboração do
plano, nomeadamente na ca-
racterização do risco".

Mais atrasados encontram-

-se Armamar e Mortágua, es-
tando ainda os planos a ser tra-
balhados ao nível das câmaras
municipais, acrescentou.

Segundo Lúcio Campos, nos
últimos anos foram accionados
PMEPC em S. Pedro do Sul
(2010), Castro Daire (2010 e
2012) e Mangualde (2015) de-
vido a incêndios florestais.

Em Agosto, as chamas con-
sumiram 12 mil hectares do
concelho de S. Pedro do Sul e o
plano de emergência de pri-
meira geração não foi accio-

nado por estar "completamente
desactualizado e obsoleto". Na
opinião do presidente da Câ-
mara, Vítor Figueiredo, tam-
bém não poderia ser accionado
o plano que aguarda aprova-
ção: "Poderá lá estar alguma
coisa contra a lei e mal feito era
se accionássemos um plano
que tivesse algum problema".

Em Mangualde, a 10 de
Agosto de 2015 foi accionado o
PMEPC (de segunda geração)
devido a um incêndio que
ameaçou cerca de 150 habita-

ções na zona urbana da cidade.
"O plano de emergência foi de-
clarado no momento certo, na
hora certa, com grande respon-
sabilidade. Uniu-nos mais, deu-
-nos mais força, fortaleceu a
nossa reacção e os nossos ope-
racionais, porque também re-
forçámos a responsabilidade",
sublinhou o presidente da au-
tarquia, João Azevedo.

O autarca  avançou à Lusa
que o município está já a tra-
balhar na terceira geração deste
instrumento. |

Planos de emergência 
a diferentes "velocidades"
Distrito Só Castro Daire, Cinfães, Mangualde e Sátão têm plano de 2.ª geração Planos têm sido accionados devido a incêndios florestais
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Planos municipais
de emergência com
várias velocidades
Distrito de Viseu | P20
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Secretária de Estado 
no arranque do ano escolar 
Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

A Secretária de Estado Adjunta 
da Educação, Alexandra Leitão, es-
teve no passado dia 15 de setembro, 
em Mangualde, onde se associou 
ao arranque do ano escolar neste 
concelho vizinho. 

Recebida pelo edil local, João 
Azevedo, e pelo diretor do Agru-
pamento de Escolas de Mangualde, 
Agnelo Figueiredo, a governante 
visitou os espaços escolares que 
irão ser alvo de intervenção e 
requalificação no âmbito do ma-
peamento da educação no conce-
lho mangualdense. Em causa está 
a reabilitação parcial da Escola Bá-
sica Gomes Eanes de Azurara e da 
Infraestrutura Desportiva de Apoio 
às Atividades Letivas - Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal, obras 
que representam um investimento 
superior a 325 mil euros. Refira-se 
que, neste âmbito, será efetuada a  

substituição do revestimento das 
coberturas em fibrocimento, que 
contêm amianto, por chapas me-
tálicas onduladas pré-lacadas em 
ambas as faces. 

Alexandra Leitão visitou ainda 
a Escola Secundária Dr.,  Felismina 
Alcântara, cuja modernização das 
instalações representa um inves-
timento superior a 260 mil euros, 
num total global de mais de meio 
milhão de euros. 

Ao princípio da tarde teve lu-
gar a cerimónia de abertura do 
ano escolar do Agrupamento de 
Escolas de Mangualde, que con-
tou com a atuação da Orquestra 
Juvenil + Música. À semelhança de 
anos anteriores, teve ainda lugar a 
entrega dos prémios 'Quadro Ex-
celência', prémios atribuídos pelo 
Crédito Agrícola e Prémio Felis-
mina Alcântara - Rotary Clube de 
Mangualde. I 
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 EVENtoS
 
 VISEU 
 Festa das Vindimas: De 21 a 25 de setembro
 Mercado de Vinho & Sabores: Mercado 2 de 
Maio, dias 21 e 22 setembro, 18h - 23; 23 setembro, 
18h - 24h; 24 setembro, 18h - 24h; 25 setembro, 15h - 
20h.
 Concertos: Darko, Mercado 2 de Maio, 22 de 
setembro, 21h30; Francisco Cappelle, Mercado 2 de 
Maio, sexta-feira, dia 23, 18h; Samuel Úria, Fonte das 
3 Bicas, 23 de setembro, 21h30.
 3ª edição EDP Meia Maratona do Dão Corrida 
da Emoção: 25 de setembro, às 10h30: Tem três pro-
vas - Meia Maratona (21k), Mini Maratona (10k) e 
Caminhada (5k).
 Cine Clube Viseu: Vista Curta, Festival de Curtas 
de Viseu - 27 de setembro a 1 de outubro.
 SãO PEDRO DO SUL 
 Micro-Festival da Floresta e Conhecimento da 
Natureza: 25 de setembro. 
 MANGUALDE
 Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Es-
petáculo de Stand Up Comedy ‘A falar para o boneco’ 
de João Seabra, 30 de setembro, às 21h30. Integrado 
no projeto ‘Sextas da Lua’, o espetáculo é de entrada 
gratuita, mas sujeito a reserva prévia.
 VOUZELA
 Igreja Paroquial de Cambra: Concerto do Coro 
Mozart de Viseu, 23 de setembro, às 21h30.
 RESENDE
 Festa da Labareda de 23 a 29 de setembro: Sex-
ta-feira, concerto da fadista Ana Laíns, 22h; sábado, 
concerto dos GNR, às 00h30; domingo, às 15h, Festi-
val de Folclore Labareda.

Página 170



A171

Página 171



Página 172



A173

Notícias de Viseu   Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 27,13 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66220456 22-09-2016

SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA DA EDUCAÇÃO 

EM MANGUALDE PARA ABERTURA DE ANO ESCOLAR 

A Secretária de Estado Adjunta da Educação, Alexandra 

Leitão, deslocou-se a Mangualde para a abertura do ano es-

colar. Foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Mangualde, João Azevedo, e pelo diretor do Agrupamento 

de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo. 

Alexandra Leitão visitou os espaços escolares que irão 

ser alvo de intervenção e requalificação no âmbito do ma-

peamento da educação no Concelho de Mangualde. 

Nomeadamente a reabilitação parcial da Escola Básica 

Gomes [afies de Azurara e cia Infraestrutura Desportiva de 

Apoio às Atividades Letivas — Pavilhão Gimnodesportivo Mu-

nicipal, que representou um investimento superior a 325 mil 

euros. Visitaram ainda a Escola Secundária Dr.4  Felismina Al-

cântara, cuja modernização das instalações representou um 

investimento superior a 260 mil euros, num total global de 

mais de meio milhão de euros. 

A cerimónia de abertura do ano escolar do agrupamento 

de escolas de Mangualde, que contou com a atuação da 

Orquestra Juvenil + Música. Como é habitual, à semelhança 

dos anos anteriores, teve lugar a entrega dos prémios 

"Quadro Excelência", prémios atribuídos pelo Crédito Agrí-

cola e Prémio Felismina Alcântara — Rotary Clube de Man-

gualde. 

MELHORAMENTO DO PARQUE ESCOLAR 

Resumo das intervenções 

REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
DA ESFA 

A intervenção no Pavilhão Gimnodesportivo da ESFA visa 

principalmente proceder à substituição do revestimento da 

cobertura em fibrocimento, que contém amianto e se en-

contra em mau estado de conservação por painéis em chapa 

rnet‹..111( a pré larada, tipo "sandwish". Pretende-se ainda tam-

bein d ampliaçao do edihcio com a criação de um novo es-

paço também destinado a ginásio, onde serão colocados os 

colchões de proteção do pavimento. Serão igualmente efet-

uadas alterações em espaços existentes, no sentido da cri-

ação de um compartimento destinado a arrumos de 

materiais e equipamentos desportivos. 

O alpendre, coberto para abrigo dos alunos, será fechado 

através da construção de paredes exteriores, onde será cri-

ada urna zona de entrada e receção, complementada com a 

construção de um corredor ao longo da frente atual dos bal-

neários, para facilitar o acesso confortável a todos os es-

paços do edifício. 

Serão também melhorarias as condições de acesso para 

utentes com mobilidade condicionada, através da criação de 

três rampas de acesso. Será ainda efetuada a substituição 

do pavimento existente no ginásio, sobre o qual será apli-

cado um novo piso desportivo em polipropileno de alto im-

pacto. 

No que refere às salas de aula, serão pintadas, no inte-

rior, as paredes, tetos e serão efetuados alguns enverniza-

mentos dos edifícios das salas de aula e administrativo. 

SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE DAS GALE-
RIAS EM FIBROCIMENTO NA ESFA 

Será efetuada a substituição do revestimento das cober-

turas em fibrocimento, que contêm amianto, por chapas 

metálicas onduladas pré tacadas em ambas as faces, sendo 

a face superior na cor de telha e a inferior em branco. 

OBRAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL 
A reabilitação é de caráter simples, na medida em que 

se trata de um espaço público, devidamente consolidado, 

onde o desenho, a arquitetura e a imagem se mantêm. É 

essencial que os utentes que o frequentam diariamente, 

praticantes de desporto e alunos da escola, se sintam con-

fortáveis, para isso pretende-se dotar o edifício de melhor 

isolamento térmico e acústico. 

Assim, a intervenção visa principalmente proceder à sub-

stituição do revestimento da cobertura em fibrocimento, 

que contém amianto e se encontra em mau estado de con- 

servação. Por outro lado, pretende-se também a ampliação 

do edifício com a criação de um espaço de arrumos para ma-

terial de desporto, nomeadamente, tabelas de basquete e 

colchões de proteção do pavimento e dotar o edifício de 

condições para utentes com mobilidade condicionada, com 

a criação de duas instalações sanitárias adaptadas e 

acessíveis a utentes com mobilidade condicionada. Será 

ainda efetuada a reparação do pavimento existente no giná-

sio, um novo pavimento em mosaico cerâmico semelhante 

ao existente. 

Será ainda aberto um vão fixo no piso superior, de modo 

a que, pelo menos duas pessoas com mobilidade condi-

cionada possam assistir às atividades desportivas. 

GALERIA ENTRADA ESCOLA GOMES EANES DE AZU-

RARA 

Pretende-se com esta intervenção a execução de uma 

galeria de receção junto à portaria principal da Escola Gomes 

Eanes de Azurara, para que os alunos possam aguardar pelos 

pais protegidos do calor e intempéries na zona de entrada. 
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MANGUALDE DÁ A CONHECER O SEU PATRIMÓNIO 
Santo António dos Cabaços é o tema em destaque na 

campanha «Mangualde, o nosso património!» da segunda 

quinzena do mês de setembro. A iniciativa da Câmara Mu-

nicipal de Mangualde tem como objetivo continuar a aprox-

imar a população do património mangualdense, dando a 

conhecer o vasto património do concelho. 

Santo António dos Ca baços 
A capela da serra dos Cabaços, em Mangualde, é devota 

a Santo António. De facto, por ali ter aparecido a imagem de 

tão venerado santo, o Vigário Jozé Rebello de Mesquita, da 

paróquia de São Julião de Mangualde de Azurara da beira, 

mandou construir uma capela que fosse digna de lá ser cel-

ebrada missa. Também a mesma ficou sob a sua adminis-

tração. Chegam-nos estas noticias pelo próprio punho do 

Vigário, em resposta dada a inquérito paroquial, datado de 

9 de junho de 1758. No verão de 1759 foi a capela benzida 

e colocada ao culto. 

Naquela época, e ainda antes da construção da capela, 

era já grande a afluência de piedosos cristãos que, em ro-

magem diária e aos dias santos, ali iam venerar o santo e 

fazer oferta de muitas prendas. 

Hoje, são muitos os pastores que, levando os seus reban-

hos enfeitados ao som de muitos chocalhos, e outros visi-

tantes que, em romaria, ali acorrem, numa tradição já 

secular e que pode ser participada a cada dia 13 de junho. 

O templo tem traça típica das pequenas capelas da 

época barroca, de uma beleza arquitetónica excecional que 

lhe é conferida pela sua peculiar e característica planta. 

Coordenadas geográficas: 409  36.603 / 7º 47.522 

António Tavares 

Gestão e Programação do Patrimonio Cultural 

Com esta campanha todos ficam mais próximos do vasto  

esplendor patrimonial do nosso concelho. Nesse sentido, 

continua a ser colocada, em vários pontos de encontro do 

concelho, informação sobre o monumento/património ap-

resentado. O património material e imaterial vai sendo ap-

resentado consoante a categoria com a qual foi classificado: 

arqueologia, pelourinhos, fontes, palacetes e religiosos, bem 

como outros bens patrimoniais. Cada categoria será repre-

sentada por uma cor que a distingue das restantes. 

Foram já vários os bens patrimoniais destacados por esta 

campanha nos últimos dois anos. Em 2015, a comunidade 

teve oportunidade de conhecer melhor alguns pedaços de 

património que fazem história no nosso concelho: Igreja de  

São Tomé de Cunha Baixa, o Fontenário dos Seabra Beltrões, 

em Cassurrães, o Penedo da Cruz, em Póvoa de Cervães, Vila 

Cova de Tavares...1663, a Capela dos Cabral Pinto — Cassur-

rães, a Ponta da Barca, a Igreja de Santiago de Cassurrães, 

as Sepulturas medievais de Maceira Dão e a «Nossa Senhora 

do Monte, ou da Cabeça —Sítio primitivo do Mosteiro de Ma-

ceira Dão?», as Casas de Lobelhe, a Casa da Quinta de Santo 

António — Fornos de Maceira Dão e a Igreja de São João da 

Fresta. No mês de maio destacamos a Igreja de São Silvestre 

de Pinheiro de Baixo e de Cima e Picota: tecnologia antiga, 

no mês de junho, os Vestígios de Outrora: Vila Nova de Es-

pinho e em agosto Paredes que falam da História... 
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Vítimas do acidente ferroviário de Alcafache voltaram 

a ser lembradas e homenageadas no local do memorial 

As vitimas do acidente ferroviário 
ocorrido há 31 anos próximo de Moimenta 
Dão e do apeadeiro de Alcafache, entre 
Nelas e Mangualde, foram novamente 
lembradas no dia 11 de Setembro, como 
todos os anos tem sucedido, em cerimónia 
de homenagem no fatídico local, desta vez 
com presença do secretário de Estado das 
Comunidades, José Luis Carneiro. 

Apesar do sol abrasador que já se fazia 
sentir durante a manhã daquela cerimónia, 
várias dezenas de pessoas assistiram à 
cerimónia, em maioria familiares e amigos 
dos emigrantes que regressavam de férias 
aos países de trabalho e que perderam a 
vida naquele acidente. Muitas foram 
também as individualidades presentes, 
destacando-se, além do secretário de 
Estado, o presidente e o vice-presidente da 
Câmara Municipal de Mangualde, o 
presidente da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Viseu e o presidente da Junta de 
Freguesia de Espinho (Mangualde), aos 
quais coube usar da palavra. Entre as 
demais individualidades, de salientar a 
presença de José Rui Cruz, deputado da 
Assembleia da República pelo circulo de 
Viseu. 

Dignificada pela pompa da guarda de 
honra prestada por uma formatura dos 
Bombeiros Voluntários de Mangualde, a 
habitual deposição da coroa de flores junto 
ao monumento em "memória de todos 
aqueles que pagaram com a vida a sua 
audácia e ambição" foi feita pelo secretário 
de Estado. 

Com palco e altar instalados num 
camião, prosseguiram ali os restantes 
passos da cerimónia, primeiro com os 
discursos de circunstância, por parte de 
José Augusto Sá e Carlos Ramos, 
fundadores da Comissão Organizadora do 
Movimento Acidente Ferroviário de 
Moimenta/Alcafache (COMAFA), José 
Amaro Nunes, presidente da Federação de 
Bombeiros do Distrito de Viseu, António 
Monteiro, presidente da Junta de Freguesia 
de Espinho (Mangualde), João Azevedo, 
presidente da Câmara Municipal de 
Mangualde, e José Luís Carneiro, 
secretário de Estado das Comunidades, e 
depois com a celebração da missa campal, 
pelo padre António Jorge Almeida, reitor do 
Seminário Maior de Viseu. 

José Augusto Sá fez uma resenha das 
iniciativas encetadas pela COMAFA e pela 
Câmara Municipal de Mangualde para 
dignificar a memória das vítimas do 
acidente, relevando a acção da autarquia na 
instalação do memorial e no arranjo do 
espaço onde as cerimónias têm lugar. 
Estendeu a homenagem deste ano aos 
bombeiros do distrito de Viseu, pelo 
trabalho abnegado de socorro no acidente 
de Alcafache, e a todos os bombeiros de 
Portugal. Em final da sua intervenção, 
anunciou o projecto da construção de uma 
capela naquele local, dedicada a Nossa 
Senhora dos Emigrantes, e pediu aos 
presentes a oferta de donativos com essa 
finalidade. 

Carlos Ramos teve uma intervenção 
altamente emotiva, emocionando-se e 
emocionando quem o ouvia, ao descrever 
como viveu o acidente e como conseguiu  

, • . 

livrar-se do inferno das chamas que lhe 
queimavam o corpo. Recordou que após o 
choque dos comboios, valendo-se da sua 
compleição física, apesar de gravemente 
ferido, procurou salvar outros passageiros. 
entre eles uma senhora e uma criança de 11 
anos, mas sem conseguir salvar uma outra 
criança de 7 anos que cobriu com o seu 
próprio corpo quando se deu a explosão que 
incendiou as carruagens. Ao aperceber-se 
que as chamas estavam a devorá-lo, só 
teve tempo de atirar-se pela janela fora, 
mesmo com uma perna partida e um ferro 
espetado na outra, ficando aquela criança 
entregue ao seu triste destino. Levado pelos 
bombeiros, acordou com o corpo coberto de 
ligaduras no hospital de Viseu, para onde foi 
evacuado á boleia no helicóptero do 
presidente da República. Por isso diz: "O 
general Ramalho Eanes salvou-me a vida". 
A partir dai foi sujeito a dezenas de cirurgias 
de reconstituição do corpo, mas nunca lhe 
saiu da memória a impotência de salvar 
aquela criança. Mais que as cicatrizes no 
corpo, são as que tem na alma, que assim 
expressou: "O pior foi ter de deixara menina 
no comboio", Comparou o destino dos 
vitimados naquele acidente com o destino 
de muitos prisioneiros em fuga de Alcatraz 
(EUA), e daí colheu o título "O Alcatraz de 
Alcafache" para o livro que vai escrever 
acerca do acidente ferroviário. Continua a 
viver na Suiça, de onde veio 
propositadamente para esta homenagem, e 
onde é viticultor e conselheiro das 
comunidades portuguesas. 

Maria Celeste Figueira, tia de Carlos 
Ramos, de Mosteiro de Fráguas (Tondela), 
juntou-se-lhe para declamar um poema de 
sua autoria. Trés das quadras resumem o 
sofrimento vivido: "Só quem sentiu na pele / 
é que pode descrever / e até sentir-se 
(culpado) 1 por sobreviver; Há um 
sentimento doloroso / na alma e coração / 
de familiares e amigos / desta grave 
situação; As feridas da alma 1 não se curam 
facilmente, / o corpo se "regenera" / mas a 
mente...". 

Também Ramalho Eanes foi convidado, 
mas por motivos de saúde não se deslocou 
e fez chegar uma mensagem aos 
organizadores da homenagem. No entanto, 
José Augusto Sá mostrou-se confiante de 
que o general irá marcar presença no 
próximo ano, provavelmente de helicóptero, 
face à idade e ao seu estado de saúde e da 
esposa. A mensagem foi lida pelo 
presidente da Federação de Bombeiros do 
Distrito de Viseu, após o mesmo ter dirigido  

palavras de apreço às corporações de 
bombeiros do distrito e enaltecido o zelo e a 
competência com que cumprem a sua 
missão. 

João Azevedo tinha 11 anos na altura do 
acidente ferroviário e ainda lembra o 
frenesim que se viveu em Mangualde, com 
centenas de ambulâncias a passarem de 
forma excitada para acudir aos passageiros 
acidentados. Agora como presidente da 
Câmara, pediu uma grande salva de palmas 
para os bombeiros que estiveram em socorro 
naquela tragédia. Pediu também ao 
secretário de Estado que ajudasse a colocar 
algo de mais qualidade naquele espaço de 
homenagem aos que ali tombaram e 
agradeceu a solidariedade da sua presença, 
assim como a "permanente disponibilidade" 
para responder aos seus pedidos. 

Ao encerrar os discursos, José Luís 
Carneiro, após saudar os organizadores, 
disponibilizou-se para ajudar a manter a 
comemoração do acidente e a homenagem 
às vítimas, e a dar-lhes mais qualidade. 
Numa mensagem a diferentes dimensões, 
realçou a solidariedade humana, a 
capacidade e a coragem para ultrapassar as 
dificuldades, o acto de Carlos Ramos pondo 
em causa a sua vida, o significado da 
mensagem de Ramalho Eanes e o modo 
como se deve encarar esta comemoração no 
futuro. Recomendou que se cultive a 
prevenção todos os dias, lembrando os 
acidentes que acontecem nestas alturas 
com emigrantes em viagem de férias. Por 
fim, prometeu que a sua Secretaria de 
Estado apoiará qualquer projecto que se 
queira desenvolver naquele espaço de 
memória, considerando que não é só 
importante para Mangualde, mas também 
para todos os portugueses. 

Na sua homilia, o padre António Jorge 
afirmou: "É uma boa atitude trazer aqui esta 

celebração, para reabrir uma brecha em que 
entre uma réstia de esperança e de paz 
àqueles que aqui tombaram. Estamos a 
homenagear quem aqui encontrou um final 
trágico e fazemo-lo com a alegria do 
Evangelho". 

A cerimónia foi encerrada com o Hino dos 
Bombeiros Portugueses e o Hino Nacional, 
cantados e musicados pelo coro da igreja 
paroquial de Espinho, ali presente no 
acompanhamento da celebração 
eucarística. 

Esta reportagem é também, de certa 
forma, uma homenagem a todos aqueles que 
ali perderam a vida, talvez muitos mais do 
que os 49 confirmados, estando 64 
passageiros dados como desaparecidos, e 
homenageia de forma especial os 
pertencentes ao concelho de Carrega) do 
Sal, como o casal Arnaldo Rodrigues de 
Moura e Esperança Marques Figueiredo, de 
Parada. 
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Apresentação 
de livro em 
Mangualde

Mangualde acolhe hoje a
apresentação do livro ‘O Rio
de Esmeralda’, de José Ro-
drigues. O romance será
apresentado pelas 21h30 na
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves e conta com a

presença do autor e de Sara
Augusto, responsável pelo
prefácio e ilustradora do ro-
mance, através de fotogra-
fias.
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  MANGUALDE

Texto Clemente António Pereira

PAVILHÕES DESPORTIVOS VÃO 
SER REMODELADOS

INTERVENÇÕES DE FUNDO 
ESTÃO A SER FEITAS NOS 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS E ESCOLARES DO 
CONCELHO

O Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal vai ser alvo de um 
investimento superior a 325 

mil euros, destinado a melhorar a qua-
lidade das suas instalações. O mesmo 
vai acontecer com a Escola Secundária 
Felismina Alcântara, cuja intervenção 
e modernização das instalações cor-
responde a um investimento superior 
a 260 mil euros. Só estas duas obras 
representam um custo global superior 
a meio milhão de euros, anunciou a 
autarquia de Mangualde.
A reabilitação do Pavilhão Munici-
pal “é de caráter simples, na medida 
em que se trata de um espaço públi-
co, devidamente consolidado, onde 

o desenho, a arquitetura e a imagem 
se mantêm” referiu o presidente do 
Município. 
João Azevedo considera que “é 
essencial que os utentes que frequen-
tam o Pavilhão Gimnodesportivo 
Municipal, diariamente, praticantes 
de desporto e os alunos da escola, se 
sintam confortáveis, para isso, pre-
tende-se dotar o edifício de melhor 
isolamento térmico e acústico”.
Assim, a intervenção visa princi-
palmente proceder à substituição 
do revestimento da cobertura em 
fibrocimento, que contém amianto 
e se encontra em mau estado de 
conservação. Por outro lado, pre-
tende-se também a ampliação do 
edifício com a criação de um espaço 
de arrumos para material de despor-
to, nomeadamente, tabelas de bas-
quetebol e colchões de proteção do 
pavimento e dotar o edifício de con-
dições para utentes com mobilidade 

condicionada, com a criação de duas 
instalações sanitárias adaptadas e 
acessíveis a utentes com mobilidade 
condicionada. Será ainda efetuada 
a reparação do pavimento existente 
no ginásio, um novo pavimento em 
mosaico cerâmico semelhante ao 
existente.
Também a  intervenção no Pavilhão 
Gimnodesportivo da escola visa 
proceder à renovação da cobertura 
em amianto e  em mau estado de 
conservação.
Ainda neste estabelecimento de en-
sino vai-se proceder a outras obras 
de melhoria, nomeadamente con-
dições de acesso para utentes com 
mobilidade condicionada, através 
da criação de três rampas de acesso. 
Será ainda efetuada a substituição 
do pavimento existente no ginásio, 
sobre o qual será aplicado um novo 
piso desportivo. As salas de aula vão 
ser pintadas.

325 

mil euros
para requali� car 
pavilhão municipal
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MANGUALDE As inscrições
para a temporada 2016/2017
da Orquestra POEMa encon-
tram-se abertas. Há vagas para
Flautim, Flauta, Oboé, Fagote,
Clarinete, Saxofone, Trompa,
Trompete, Trombone, Eufónio,
Tuba, Percussão, Violino, Viola
D’arco, Violoncelo, Contra-
baixo e Piano e a formação
pode ser direccionada para or-
questra clássica, banda sinfó-
nica e big band. 

A POEMa é uma iniciativa
da Câmara Municipal de Man-
gualde em parceria com o
Conservatório Regional de
Música Dr. José de Azeredo
Perdigão, e tem como objec-
tivo a criação de duas forma-
ções, orquestra de câmara e
orquestra de sopros. Os inter-
venientes do projecto são ele-

mentos das bandas filarmóni-
cas do concelho de Mangualde
e alunos e ex-alunos do Con-
servatório Regional, com ida-
des compreendidas entre os 12
e os 30 anos.

Os objectivos do projecto
são a criação e formação de
públicos, proporcionar a prá-
tica de conjunto orquestral a
um grande número de jovens
músicos, apostar na formação

especializada e qualificada, fo-
mentar boas relações e a cola-
boração entre as diferentes as-
sociações musicais do conce-
lho de Mangualde, divulgar e
representar o nome de Man-
gualde, bem como o de todas
as associações envolvidas, pro-
movendo o trabalho de grupo,
a disciplina e a responsabili-
dade para uma melhor cida-
dania. |

Inscrições abertas 
para a Orquestra POEMa

Orquestra é um projecto da autarquia e do conservatório
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Mangualde homenageou atletas paralímpicos
Silvino Cardoso

A Câmara de Mangualde não
quis deixar passar em claro
uma homenagem pública aos
paralímpicos do concelho que
estiveram presentes nos Jogos
do Rio de Janeiro 2016. Não
trouxeram medalhas mas de-
ram nas vistas com os seus ex-
celentes resultados, o que é
manifestamente importante
para deixar o concelho orgu-
lhoso dos seus representantes.

João Azevedo, presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, afirmou ao nosso jor-
nal que “Mangualde teve nos
Jogos Paralímpicos do Rio de
Janeiro a maior comitiva do

país, com quatro atletas - Mi-
guel Monteiro (peso), Cristiano
Pereira e Carina Paím, ambos
em provas de pista, além de ter
um técnico mangualdense a
representar a Federação -, para
o desporto adaptado”.

“A Câmara tinha de fazer esta
homenagem. É uma questão
de orgulho, mas também uma
forma de incentivar mais pes-
soas que tenham de fazer des-
porto adaptado”, reiterou João
Azevedo, que anunciou que “o
município está a trabalhar
num projecto a longo prazo
para atletas do desporto adap-
tado de forma a aumentar o
número de praticantes junta-
mente com as condições que

vão ser criadas para que o pos-
sam fazer em toda a plenitude”.

Paulo Figueiredo, presi-
dente da Casa do Povo de
Mangualde, clube a que per-
tencem os atletas, esteve pre-
sente na cerimónia e elogiou
o trabalho dos técnicos e o
empenho dos atletas, o que
orgulha a colectividade. Disse
que a secção desportiva da
Casa do Povo continuará a
contar com todo o apoio da
instituição, lembrando que os
paralímpicos homenageados
levaram o nome de Man-
gualde e do concelho bem
longe, o que só po de ser um
grande orgulho para todos os
mangualdenses. |Miguel Monteiro, João Soares, João Azevedo, Paulo Figueiredo, Cristiano Pereira e Carina Paim
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Alcafache acolheu 
II Mercado Quinhentista
MANGUALDE No passado
fim-de-semana, a aldeia de
Carvalho, em Alcafache, Man-
gualde, acolheu o II Mercado
Quinhentista dedicado à época
dos hospitalários. O evento foi
organizado pela Junta de Fre-
guesia de Alcafache em parce-
ria com a Câmara Municipal
de Mangualde e a Sagittarius
Eventos. A iniciativa contou
com a presença do edil man-
gualdense, João Azevedo e do
presidente da Junta de Fregue-
sia de Alcafache, Nelson Al-
meida. 

As portas do mercado abri-
ram com arruadas pelos Gai-
taralhos, seguindo-se um cor-
tejo que proporcionou a visita
aos mercadores e artesãos
pelo presidente da Junta de
Freguesia de Alcafache. No do-
mingo, juntou-se a esta visita
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde. 

As tardes e as noites foram
preenchidas com torneios de
armas e actuações dos saltim-
bancos e Gaitaralhos. Nos dois
dias do certame foi ainda pos-
sível praticar tiro ao arco, as-
sistir a um espectáculo de
fogo-de-artifício, animação de
rua e artesanato. 

Os visitantes tiveram ainda
a oportunidade de provar
iguarias tradicionais da época
nas tabernas dedicadas ao
efeito. |

Carvalho recuou no tempo 
durante o fim-de-semana
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Exposição de 
fotografia em
Mangualde
Na próxima segunda-feira, pe-
las 14h00, abre ao público na
Biblioteca Municipal Dr. Ale-
xandre Alves, em Mangualde,
a exposição fotográfica ‘Siner-
gias’, com imagens da autoria
de Fernando Costa. 

Natural de Tondela, Fer-
nando Costa reúne neste pro-
jecto imagens soltas, momen-
tos simples e únicos em várias
temáticas. A exposição estará
patente no hall da Biblioteca
Municipal até ao dia 28 de Ou-
tubro. |
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Palestra sobre lanifícios em Mangualde
A Câmara Municipal de Mangualde promove a palestra
‘Os lanifícios em Mangualde e as minhas histórias’,
com Fernando Lopes, no dia 21 de Outubro, pelas
21h00, no Auditório da Câmara de Mangualde. 
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HOJE

Turismo em Vila
Nova de Paiva

Sob o tema ‘Turismo para
Todos – promover a acessi-
bilidade universal’, o Dia
Mundial do Turismo está a
ser assinalado em Vila Nova
de Paiva, até sábado.

AMANHÃ

Dia Concelhio 
do Bombeiro 

Realiza-se amanhã o Dia
Concelhio do Bombeiro em
Resende com a presença do
secretário de Estado da Ad-
ministração Interna, Jorge
Gomes. As comemorações
começam às 9h00, sendo
que a sessão solene no Salão
Nobre do edifício da corpo-
ração, realiza-se às 11h00.

PRÓXIMOS DIAS

Stand up comedy
em Mangualde

Sexta-feira, às 21h30, a Bi-
blioteca de Mangualde, aco-
lhe o espectáculo de stand
up comedy “A falar para o
boneco” de João Seabra.

Caminhada 
nocturna 
em Armamar

Sexta-feira, a Câmara de Ar-
mamar promove uma cami-
nhada nocturna em Arma-
mar. A concentração está
marcada para as 20h30,
junto às Piscinas Cobertas
de Armamar. 

Viagem Medieval
de Canas 
de Senhorim

No sábado, às 19h00, tem
início a Viagem Medieval de
Canas de Senhorim, no con-
celho de Nelas, que se pro-
longa até domingo. Ruas de-
coradas e trajes à época re-
cebem os visitantes. 

Exposição no 
Museu Municipal
de Vouzela

Helena Liz expõe algumas

das suas obras, a partir das
18h00 de sábado, no Museu
Municipal de Vouzela. A obra
será apresentada por João
de Melo.

Desfolhada 
à moda antiga

O Grupo de Cavaquinhos e
Cantares à Beira realiza este
sábado uma desfolhada à
moda antiga na aldeia de
Carregal de Queirã, Vouzela.
A iniciativa acontece numa
eira junto à capela de Nossa
Senhora da Ajuda. 

Dia Mundial
do Coração

Carregal do Sal vai assinalar
o Dia Mundial do Coração
este sábado, entre as 10h00
e as 12h00, no Complexo
das Piscinas Municipais. A
população vai poder prati-
car de forma gratuita activi-
dades lúdicas aquáticas.

Capítulo 
de Confraria
dos Carolos

A Confraria dos Carolos e
Papas de Milho irá realizar
sábado, o VI Grande Capí-
tulo, na localidade de Nan-
dufe, em Tondela.

Festival do Feijão
em S. Pedro do Sul

A Praça do Município de S.
Pedro do Sul recebe este
fim-de-semana a terceira
edição do Festival do Feijão,
Feijão.Com(e). A iniciativa
arranca sábado, às 8h00,
com a realização do Mer-
cado de Agricultura Tradi-
cional e Familiar. Às 12h00
abre o espaço de restaura-
ção e às 14h30, o Grupo de
Bombos e Tarolas de Negre-
los faz uma arruada.  

Caminhada na
Rota do Míscaro

O município de Sátão vai
promover domingo a cami-
nhada ‘Rota do Míscaro’, a
partir das 8h30, com saída
do Santuário Nosso Senhor
dos Caminhos, na União das
freguesias de Romãs, Decer-
milo e Vila Longa.
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AMANHÃ

Stand up comedy
em Mangualde

Amanhã, às 21h30, a Biblio-
teca de Mangualde, acolhe o
espectáculo de stand up co-
medy “A falar para o bo-
neco” de João Seabra.
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Mangualde promove 
curso para executivos
MANGUALDE A Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, através
do CIDEM – Centro de Inova-
ção e Dinamização Empresa-
rial de Mangualde e em par-
ceria com a AEM – Associação
Empresarial de Mangualde,
promove, de 7 de Outubro a 12
de Novembro, a 1.ª edição do
Curso de Formação para Exe-
cutivos: “Gestão Empresarial –
Inovação e Competitividade”.

A formação terá a duração
de 60 horas, sendo ministrada
às sextas-feiras, das 14h00 às
20h00, e aos sábados, das
9h00 às 13h00, nas instalações
do CIDEM. Esta iniciativa pre-
tende convidar responsáveis
empresariais e instituições de
Mangualde a conhecer pes-
soas com o reconhecido mé-
rito profissional e trazer a sua
própria experiência empresa-

rial para o grupo de trabalho,
participantes e convidados.

Todos os interessados po-
dem efectuar a inscrição atra-
vés do email geral@aeman-
gualde.com, remetendo a ficha
de inscrição disponível no site
da autarquia devidamente
preenchida. As inscrições po-
dem ser ainda realizadas atra-
vés do contacto telefónico com
a AEM ou o CIDEM ou nas
suas instalações.

O número de participantes
é limitado a 30 lugares, sendo
as inscrições consideradas por
ordem de entrada nos serviços.
A realização do curso fica de-
pendente de um mínimo de 20
inscrições. No final será atri-
buído um Certificado de For-
mação Profissional aos for-
mandos que concluam o curso
com aproveitamento. |
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Cerca de 400 militares de 
todo o país participaram 
dia 17 de setembro, no 23.º 
Convívio Nacional dos Mi-
litares da ex�Guarda Fiscal, 
que decorreu em Mangual-
de, tendo o programa co-
meçado com a receção no 
salão nobre daquele Mu-
nicípio, pelo presidente da 
Câmara, João Azevedo, que 
trocou lembranças com 
Luís Infante, que historiou 
os convívios, frisando que 
em 23 anos do evento, pela 
primeira vez, se repetiu o 
mesmo local do almoço, 
pela forma como foram 
servidos, tendo ainda ofe-
recido ao autarca quatro 
livros já publicados, da sua 
autoria. 

23.º ENCONTRO FOI EM MANGUALDE

Militares da Guarda 
Fiscal em festa

O presidente da Câmara 
agradeceu e felicitou a 
organização pela esco-
lha. Tirada a foto da pra-
xe seguiu-se a romaria 
até ao Complexo Paro-
quial onde participaram 
na Eucaristia, celebrada 
pelo cónego Seixas, em 
sufrágio de todos os ex-
militares falecidos, tendo 
sido lido mais um poema 
da autoria de Luís Infante, 
“Vamos sorrir” e ofere-
cido o seu último livro, 
“Ventos que Sopram”, 
com dedicatória alusiva 
ao evento. Após clamarem 
os gritos da Guarda Fiscal 
seguiu o cortejo para o 
lugar onde decorreu o 
almoço convívio, entre os 

militares e seus familiares. 
Antes do repasto foi lida 
a mensagem enviada pelo 
Comandante Geral  da 
GNR, dirigindo-se “aos 
militares que devotada-
mente serviram a causa da 
Guarda Fiscal e respetivas 
famílias”, felicitando-os 
“pelo espírito de sã cama-
radagem  que ressalta de 
uma tão nobre iniciativa 
que já perdura no tempo 
e pelo orgulho com que 
recordam a instituição a 
que pertenceram e aque-
les que honradamente 
asseguraram, através dos 
tempos, a sua existência 
e a alcandoraram ao pres-
tígio de que desfrutou”, 
renovando o seu “apreço e 

consideração”, pela forma 
como estes militares têm 
contribuído “para reavivar 
a história e a memória de 
uma instituição cente-
nária que tão relevantes 
serviços prestou a Portu-
gal”. Num dos momentos 
altos do convívio todos, 
de mãos dadas e erguidas, 
lembraram os colegas fa-
lecidos ouvindo “O toque 
de silêncio”, com projeção 
de um vídeo. 
Depois do repasto e do tra-
dicional bailarico, partiu-
se o bolo de aniversário, 
brindaram com o champa-
nhe, ao som dos parabéns 
e ficou marcado próximo 
encontro em 2017, em 
local ainda a pensar. 
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