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"REMAX-MAGISTRAL" ABRE PORTAS NA CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

"Ramo imobiliário é um investimento seguro', 
PAULO MATTOS AFONSO 

A "Remax-Magistral" abriu 
Um ponto de venda na cidade 
oliveirense, que o CEO da 
Magistral quer ver promovida 
a agência no espaço de um 
ano. O potencial de negócio do 
concelho justifica a aposta de 
Carlos Coimbra no município de 
Oliveira do Hospital. 

A "Remax-Magistral" é a imobi-
liária N.° 1 (em volume de negócios) 
do distrito de Viseu, e na zona Cen-
tro detém a quarta posição. Das 220 
agências da Remax em Portugal a 
"Remax-Magistral" (...) «posiciona-se 
sempre nas 50 primeiras. Nós somos 
uma excepção na rede porque traba-
lhamos no interior», assegura Carlos 
Coimbra, que se orgulha de contribuir 
para que a Remax-Portugal detenha o 
1.° lugar de vendas na Europa. 

Com sede em Tondela, a "Remax 
-Magistral" tem consultores posicio-
nados em 14 municípios dos distritos 
de Coimbra, Guarda e Viseu: Olivei-
ra de Frades, Vouzela e S. Pedro do 
Sul 1 Tondela, Santa Comba Dão, 
Mortágua e Penacova Carregai do 
Sal, Nelas e Mangualde 1 Oliveira do 
Hospital, Tábua, Arganil e Seia, mas 
o facto de há cerca de 10 anos terem 
consultores nos municípios de Olivei-
ra do Hospital, Tábua, Arganil e Seia, 
justifica a abertura do ponto de ven-
da na cidade oliveirense. «Dos quatro 
concelhos, aquele que mais potencial 
tem de negócio é precisamente Oli- 

veira do Hospital, onde já tínhamos 
consultores já posicionados há 7-8 
anos, e os resultados que temos vindo 
a ter nesta zona fazem com que não a 
desprezemos», relata à A COMARCA 
o CEO da "Remax-Magistral", Carlos 
Coimbra. 

Por um lado, assegura, (...) «está-
vamos na iminência de ter concorrên-
cia com a abertura de uma agência 
em Arganil» (da própria marca) facto  

que, reconhece, iria a absorver algum 
mercado imobiliário que nesta altura 
(...) «tem estado em crescimento - te-
mos vindo a crescer na rede-Remax», 
motivos de sobra para Carlos Coimbra 
entender ser este o momento oportu-
no para abrir a filial-agência na cida-
de de Oliveira do Hospital. Por outro 
lado, acrescenta o CEO da Remax-Ma-
gistral (...) «a procura continua» e a 
oferta é muita (...) «em alguns casos  

até é excessiva», motivada pela in-
versão das políticas bancárias relati-
vas ao "crédito à habitação". Carlos 
Coimbra faz notar que apostar no 
ramo imobiliário é para já (...) «um 
investimento seguro, principalmente 
na habitação». A título de exemplo, 
recorda que em 2014, 80% do volume 
de vendas no ramo imobiliário na Re-
max-Magistral foi feito em dinheiro 
(com investidores) e apenas os restan-
tes 20% foi efectuado com recurso ao 
crédito, ao contrário do que aconte-
ceu no ano passado em que se regis-
tou uma inversão da tendência (...) «e 
este ano continua», ressalva. 

A abertura do "ponto de venda" da 
"Remax-Magistral" permitiu a centra-
lização dos 5 consultores existentes 
nos concelhos da região, que a partir 
de agora estarão em permanência em 
Oliveira do Hospital, num contacto 
que Carlos Coimbra quer que seja de 
proximidade (...) «estarem mais perto 
do negócio e mais perto do cliente» e 
também o cliente deixar de ter que se 
deslocar a Tondela. 

Ainda que para já tenha a denomi-
nação de "ponto de venda" da agên-
cia de Tondela, esta é uma situação 
que Carlos Coimbra quer ver alterada 
dentro de um ano, altura em que a 
loja de Oliveira do Hospital ascende-
rá à categoria de agência, passando 
então a designar-se "Remax-Magistral 
2". E caso a dinâmica se mantenha 
(...) poderá aumentar o número dos 
actuais 5 consultores para 10», con-
clui Carlos Coimbra que se mostrou 
optimista quanto ao futuro. 
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cundário e que pretendam ingressar 
na universidade. mas que não 
dispõem de meios suficientes para 
suportarem os encargos correspon-
dentes à frequência de cursos que 
conferem o grau de licenciatura ou 
mestrado. 

As candidaturas deverão ser 
apresentadas anualmente, em for-
mulário próprio, de 1 dc outubro a 
15 de novembro, no Gabinete de 
Ação Social de Mangualdc. Os alu-
nos que não conseguirem reunir to-
da a documentação necessária no 
prazo estabelecido, depois de in-
formados os serviços, ficarão obri-
gados a faie-10 até ao dia 30 de no-
vembro, sendo excluídos, se tal não 
se verificar. Os interessados podem 
consultar o 'Regulamento Muni-
cipal dc Atribuição de Bolsas de 
Estudo ao Ensino Superior' e o 
Boletim de inscrição' nó portal 
municipal (www.cmmangualde.pt): 

A Câmara Municipal dc Man-
gualde vai conceder, pela primeira 
vez, bolsas de estudo a estudantes 
do ensino superior para que con-
tinuem 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 economi-
camente desfavorecidos, adotando 
neste sentido, políticas educativas e 
sociais que promovam a igualdade 
de oportunidades e a coesão social. 

As bolsas de estudo, até ao valor 
de dez mil ouros, serão atribuídas 
anualmente, podendo ou não o mu-
nicípio aumentar o valor estipulado 
em regulamento mediante reforço 
em orçamento do exercício do ano 
seguinte. Este auxilio financeiro é 
atribuído a alunos, residentes no 
concelho de Mangualdc, que con-
cluíram com sucesso o ensino se- 

MANGUALDE ATRIBUI PELA PRIMEIRA VEZ 
BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
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A3 Cláudio Pinto vence Mangualde Squash Open 2016
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-09-2016

Meio: Atletismo Magazine Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=eb608d50

 
Realizou-se nos dias 17 e 18 de Setembro o Mangualde Squash Open 2016, prova integrada no
Circuito Nacional de Squash e com escala de pontuação nível 5 (um dos mais altos existente em
competições nacionais).
 
Esta prova foi organizada pelo Let&Stroke - Secção de Squash da Casa do Povo de Mangualde e
decorreu durante todo o fim de semana nas Piscinas Municipais de Mangualde.
 
Nesta prova para alem da presença dos melhores jogadores nacionais (dos 16 melhores do ranking
nacional estiveram presentes 12 atletas) destacar ainda as diversas proveniências dos atletas
(Mangualde, Viseu, Nelas, Penalva do Castelo, Anadia Covilhã, Aveiro, Porto, Lisboa, Lamego, Oliveira
de Azeméis, Estarreja e Abrantes)
 
C
 
Cláudio Pinto (Vencedor do Torneio)
 
-
 
Quanto aos vencedores deste Mangualde Squash Open 2016, o grande vencedor foi Cláudio Pinto
(Porto) actual nº1 nacional que derrotou na final Rui Cruz (Mangualde) por 3-0 (11-3, 11-8, 11-18)
reeditando assim a final do ano passado.
 
Nas meias-finais Pinto venceu Tomás Silva (Porto) por 3-0 e Cruz venceu Pedro Dâmaso (Lisboa) por
3-1.
 
No jogo de atribuição do 3º lugar Silva levou a melhor e venceu Dâmaso por 3-0.
 
No que toca às Placas Secundárias os resultados foram:
 
Na final da Placa A, num jogo disputado entre Nelson Pereira (Mangualde) e Pedro Passos (Lisboa),
Pereira levou a melhor vencendo por 3-0.
 
Na final da Placa B, num jogo disputado entre João Jerónimo (Abrantes) e Luís Carvalho (Porto),
Jerónimo levou a melhor vencendo por 3-1 (11/7, 11/13, 11/5, 11/4).
 
Por fim um agradecimento aos Patrocinadores Locais: Casa do Povo de Mangualde / Hotel Sra. do
Castelo /Ourivesaria Sonho d'Ouro / Câmara Municipal Mangualde / Piscinas Municipais de Mangualde
/ M.P Martins Contabilidade sem os quais nada disto seria possível.
 
Chegou desta forma ao fim mais uma época de squash em Mangualde, a partir de Dezembro teremos
novamente novidades com o inicio da época desportiva 2016/2017
 
Cláudio Pinto (Vencedor da Prova), Rui Cruz (2º Classificado), Nelson Pereira (Vencedor Placa A), João
Jerónimo (Vencedor Placa B)
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Publicado em sexta, 30 de setembro de 2016
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João Seabra vai falar para o boneco em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-09-2016

Meio: Descla Online

URL:http://descla.pt/agenda/joao-seabra-vai-falar-boneco-mangualde/

 
Por Revista Descla - Set 30, 2016
 
Data / Hora
Date(s) - 30/09/2016
21:30
 
Localização
Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves
 
Categorias
 
Cultura
 
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.
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Exposição de pintura na Biblioteca Municipal de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-09-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=8045d74c

 
Mangualde acolhe, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a mostra de fotografia 'Sinergias'. As
fotografias de Fernando Costa estarão em mostra de 3 a 28 de outubro, no horário habitual* de
funcionamento da biblioteca e a entrada é livre. 'Sinergias' são imagens soltas, momentos simples e
únicos, em diversas temáticas. Imagens que muitas vezes estão perto de nós, mas que facilmente
passam despercebidas.
 
Exposição de pintura
 
Fernando Costa é um entusiasta da fotografia. Considera-se um autodidata, com todos os defeitos
inerentes de quem nunca teve formação nesta área. Regista o que vê e sente, porque cada fotografia
é um estímulo e, no momento do "click", resulta uma imagem, talvez imperfeita, mas única e
irrepetível, que merece ser vista. Fernando Costa já realizou várias exposições por todo o país.

Página 6



A7

  Tiragem: 2200

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 10,20 x 9,17 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66345745 30-09-2016

História(s) dos Lanifícios 
`Os Lanifícios em Mangualde e as Minhas Histórias' é o título da 

palestra que, no dia 21 de outubro, pelas 21.00 horas, vai decorrer 
no auditório da Câmara Municipal de Mangualde, tendo Fernando 
Lopes como orador. 

"O início da instalação dos armazéns de lanifícios, produzidos 
nas fábricas da Covilhã, de Gouveia e de Seia, aconteceu em Man-
gualde no princípio do século XX. Esta atividade comercial foi de-
terminante para o desenvolvimento económico e social da vila de 
Mangualde, até à década de 60 do século passado, altura em que o 
paradigma se altera e se verifica o paulatino desaparecimento dos 
lanifícios, vitimado pelas confeções de pronto a vestir", destaca 
fonte da Câmara Municipal de Mangualde, entidade promotora 
da palestra, durante a qual "será ainda possível ouvir o testemu-
nho, em discurso direto, das vivéncias do palestrante enquanto 
representante de vendas de um dos mais de quinze armazéns que 
chegaram a existir em Mangualde". 
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1 
Carrazeda 
de Ansiães 

1.( It 'cat.:à( ) Obras serão feitas pelas câmaras. Governo 

firmou acordos para reabilitar 95 de 200 equipamentos 

235 milhões 
para arranjar 
200 escolas 
localização 95 escolas com recuperação já acordada 
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Carla Sofia Luz 
carlaluz@jn.pt  

P› Cerca de 200 escolas do 2.° e 3.° ci-
clos dos ensinos Básico e Secundá-
rio de todo o país serão reabilitadas 
nos próximos três anos. O investi-
mento total é de 235 milhões de eu-
ros. A maior fatia (191 milhões) será 
coberta por fundos europeus do 
Portugal 2020 e os restantes 44 mi-
lhões caberão ao Governo e aos 
municípios, em partes iguais. Até 
agora, está fechada a recuperação 
de 95 estabelecimentos. 

Apesar de a maioria das EB 2, 3 e 
secundárias estar sob a alçada do 

f 1 Vinhais 

1 
Miranda 

•-- 1
do Douro 

Torre 
de Moncorvo 

—1 Pinhel 

2 Mangualde 

Ministério da Educação, as obras de 
requalificação dos 200 estabeleci-
mentos serão realizadas pelas câ-
maras, ao abrigo de acordos de co-
laboração com o Governo. O minis-
tro Tiago Brandão Rodrigues esteve 
ontem em Gaia para celebrar mais 
51 acordos com 26 autarquias, 
maioritariamente da Região Norte. 

Para já. o ministério firmou 95 
acordos com câmaras, que se com-
prometem a recuperar 95 escolas 
frequentadas por 70 mil alunos. Do 
bolo total de 200 milhões de euros, 
as 95 intervenções correspondem 
a 146 milhões [ver infografial. O go-
vernante quer "tirar o Portugal 
2020 do papel" e conta com os mu-
nicípios para fazê-lo de forma cé-
lere. Cada câmara desenvolverá os 
projetos de requalificação nos seus 
concelhos, em articulação com a 
direção dos agrupamentos. e fará 

• as obras. 
As necessidades são avaliadas 

caso acaso. Grande parte destes es-
tabelecimentos espera por melho-
rias há mais de unia década e ainda 
possui telhados de amianto. Os tra-
balhos de beneficiação passam pela 
retirada prioritária das coberturas 
de amianto, pela construção de po-
lidesportivos e pela recuperação de 
pavilhões e de espaços exteriores. 
Tiago Brandão Rodrigues espera ce-
lebrar, em breve, os restantes acor-
dos de colaboração para que as em-
preitadas cheguem à totalidade das 
200 escolas EB 2, 3 e secundárias, 
elencadas como prioritárias no ma-
peamento feito pelo anterior Go-
verno PSD/CDS-PP. 

Estes acordos, relevou o minis-
tro, são passos descentralizadores a 
repetir. "Esta via de trabalho em 
parceria não será fogo-fátuo de iní-
cio de mandato. Queremos que a 
descentralização saia do conforto 
do politicamente correto e chegue a 
quem dela mais necessita: os cida-
dãos", sublinhou. Eduardo Vítor Ro-
drigues, presidente da Câmara de 
Gaia e anfitrião da cerimónia, está 
disposto a abraçar novas compe-
tências do Estado. "Faz sentido con-
tinuar o diálogo de descentralização 
em função de critérios objetivos e 
da vontade de cada município". 

Monção 1 

Valença 1 -  

Arcos de Valdevez 1 1 

-1> 1 
Murça 

1 
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da Beira 

1 
Alfândega 1  

1 da Fe Mogadouro 
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• 
• 

•-- 1 Celorico da Beira 

• --  1 Guarda 

• — 1 
Fundão 

2 
Castelo Branco 
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Y EXPO CLÁSSICOS DO CONCELHO DE MANGUALDE 
No dia 18 de 

setembro o Dá Gás de 

Mangualde, realizou 

a 3' Expo Clássicos 

do Concelho de 

Mangualde 

Mais uma vez o Largo 

da CM M foi palco 

de uma bela montra 

de Clássicos que 

permitiu aos muitos 

visitantes apreciarem 

o que se "esconde" 

nas garagens. Uma 

verdadeira mostra das 

"bombas" de outros 

tempos que deixou 

maravilhados os 

muitos visitantes da 

exposição. 
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ALCAFACHE ACOLHEU II MERCADO QUINHENTISTA 
No passado fim de semana, 24 e 25 de setembro, a 
Aldeia de Carvalho, em Alcafache, Mangualde, aco-
lheu o II Mercado Quinhentistas dedicado à época dos 
Hospitalários. O evento foi organizado pela Junta de 
Freguesia de Alcafache em parceria com a Câmara 
Municipal de Mangualde e a Sagittarius Eventos. A ini-
ciativa contou com a presença do edil mangualdense, 
João Azevedo, e do Presidente da Junta de Freguesia 
de Alcafache, Nelson Almeida. 
As 'portas' do mercado abriram com arruadas pelos 
Gaitaralhos. No sábado, seguiu-se um cortejo que pro- 

porcionou a visita aos mercadores e artesãos pelo 
Presidente da Junta de Freguesia de Alcafache. 
No domingo, a esta visita juntou-se o Presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde. As tardes e as 
noites foram preenchidas com torneios de armas e 
atuações dos saltimbancos e Gaitaralhos. Nos dois 
dias do certame foi ainda possível praticar Tiro ao 
Arco, assistir a um espetáculo de fogo de artificio, 
animação de rua e artesanato. Os visitantes tiveram 
ainda a oportunidade de provar iguarias tradicionais 
da época nas tabernas dedicadas ao efeito. 
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SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA DA EDUCAÇÃO 
EM MANGUALDE PARA ABERTURA. DO ANO ESCOLAR 
A Secretária de Estado Adjunta da Educação, 
Alexandra Leitão, deslocou-se no passado dia 15 
de setembro a Mangualde para a abertura do ano 
escolar. 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 
mapeamento da educação no Concelho de Mangualde. 
Nomeadamente a reabilitação parcial da Escola 
Básica Gomes Eanes de Azurara e da lnfraestrutura 
Desportiva de Apoio às Atividades Letivas — Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal, que representou um 
investimento superior a 325 mil euros. Visitaram 
ainda a Escola Secundária Dr.a Felismina Alcântara, 
cuja modernização das instalações representou um 
investimento superior a 260 mil euros, num total global 
de mais de meio milhão de euros. 
Pelas 15h00 teve lugar a cerimónia de abertura 
do ano escolar do agrupamento de escolas de 
Mangualde, que contou com a atuação da Orquestra 
Juvenil + Música e do Grupo de Ginástica. 
A anteceder a entrega dos prémios do "Quadro 
Excelência", usou da palavra o Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Mangualde que mostrou a sua 
satisfação pelos êxitos alcançados pelas Escolas de 
Mangualde, ao ser considerada uma das melhores 
do distrito. Deixou ainda uma palavra de tranquilidade 
aos pais, quanto ao novo ano letivo que se inicia, 
garantindo que quase tudo está pronto para um 
funcionamento a 100%, existindo apenas uma lacuna, 
com um grupo de 10 alunos do 2° ano que não 
tinham turma onde ser matriculados, isto, explicou 
posteriormente à comunicação social, deve-se ao fato 
de terem chegado ao Agrupamento alunos vindos de 
outros pontos do país e também do estrangeiro. 
Depois, deixou ainda dois anúncios que em muito 
engrandecem o Agrupamento de Mangualde. Primeiro, 
a ESFA ter sido escolhida como escola piloto a par 
dom Liceu Camões em Lisboa, para a implantação 
do Ensino Secundário recorrente e, o segundo, o 
governo ter lançado concurso ao qual o Agrupamento 
já se candidatou para a instalação de um Centro 
Qualificativo. Estas são sem dúvida condições que 
vêm trazer mais força e ânimo para o Agrupamento de 
Escolas de Mangualde. 
Como é habitual e à semelhança dos anos anteriores 
procedeu-se à entrega dos prémios "Quadro 
Excelência", logo seguida dos prémios atribuídos  

pelo Crédito Agrícola, ali representada por Vitor Gomes, 
que mais uma vez mostrou a sua satisfação na atribuição 
destes prémios. A finalizar a entrega dos prémios, esteve 
o Cor. Fernando Morais de Almeida do Rotary Clube 
de Mangualde, que todos os anos se junta à cerimónia 
entregando o prémio que distingue o aluno com a melhor 
média do secundário. 
Na cerimónia, foram ainda distinguidos os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Mangualde, João Azevedo e 
Miguel Monteiro, atletas da Casa do Povo de Mangualde, 
que se têm revelado no desporto adaptado não só a nível 
nacional mas também internacional. Neste dia, Miguel 
Monteiro, encontrava-se ausente, por estar a competir nos 
Paralimpicos no Rio de Janeiro, onde alcançou o quinto 
lugar e um novo recorde pessoal. Também à professora de 
Ginástica, Paula Cunha, foi prestada homenagem por todo o 
trabalho que tem realizado nas Escolas de Mangualde com 
o Grupo de Ginástica. 
João Azevedo, Presidente da Câmara de Mangualde, 
cumprimentou todos os presentes e mostrou a sua 
satisfação pela presença de um membro do governo 
na sessão solene de abertura do novo ano letivo no 
concelho de Mangualde, referindo a força e a coragem 
dos compromissos assumidos no apoio à requalificação 
das infraestruturas, que será realizado em conjunto pelo 
município, comunidade europeia e ministério da educação. 
A finalizar as intervenções usou da palavra a Secretária 
de Estado da Educação que salientou a forma como foi 
recebida e o orgulho que sentiu ao verificar que o ano letivo 
nas escolas de Mangualde começa dentro das normalidades 
e acima de tudo com qualidade. 
No final da cerimónia e em declarações à comunicação  

social Agnelo Figueiredo, referiu "um inicio de ano que se 
mostra tranquilo, apenas uma ou outra questão que terão 
que ser resolvidas:' Mais uma vez a diminuição do número 
de alunos é uma preocupação. Quando questionado 
sobre este tema, Agnelo Figueiredo refere que "no 
Agrupamento se verificou uma diminuição de 120 alunos 
em relação ao ano anterior. Apesar deste decréscimo do 
número de alunos este ano não fechou nenhuma escola 
no concelho, mas é natural que para o ano algumas 
escolas venham a funcionar apenas com uma turma, 
como é já o caso de Fagilde", salientou o Diretor das 
escolas. 
Em relação ao projeto piloto Agnelo Figueiredo explicou, 
"é o ensino secundário recorrente, pós labora!, para 
alunos já adultos que permite que os mesmos façam 
aprendizagem em casa, indo à escola apenas para prestar 
provas. Funciona à distância por internet, com toda a 
tecnologia que dispomos na sala do futuro. Para nós é 
extremamente gratificante e deixa-nos muito orgulhosos, 
porque vamos receber alunos de todo o país e de todo 
o mundo e que irá arrancar já este ano, uma vez que a 
portaria já está publicada". 
"O Centro Qualificativo se vier para Mangualde 
também será muito benéfico para o concelho, uma 
vez que ficamos sem alternativas para uma gama da 
população que também ansiava ter certificadas as suas 
competências ou fazer novas aprendizagens e perder o 
centro Novas Oportunidades foi perder uma valência que, 
se agora viermos a recuperar, será muito gratificante. 
São duas coisas diferentes e que não visam os mesmos 
públicos", explicou. 
Em relação à requalificação, Agnelo Figueiredo refere que 
"é muito bem vinda, é excelente. Fá anos que me escutam 
falar do pavilhão que é uma vergonha o que ali tínhamos 
e finalmente vamos ter o pavilhão da ESFA recuperado 
completamente novo, as salas pintadas, as coberturas 
de fibrocimento removidas são obras importantes numa 
altura de crise. Ficamos ainda com mais responsabilidade 
porque sempre que nos dão mais condições exigem-nos 
também mais". 
"Quanto às obras, o concurso já estará a andar, penso que 
se calhar ainda no 1° período poderemos avançar com o 
início das obras. Irão haver alguns transtornos, será algo 
que pode afetar um grupo de alunos, mas há soluções 
que poderemos usar temporariamente. São coisas que 
com alguma calma e tempo teremos que ver, para ser 
feito com tranquilidade", referiu. 
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SECRETÁRIA DE ESTADO 
ADJUNTA DA EDUCAÇÃO 

Alexandra Leitão, visitou instalações escolares que 
vão ser alvo de obras de melhoramentos 
Na cerimónia foram ainda premiados os alunos do 
quadro excelência 
Foram também entregues os prémios Caixa de 
Crédito Agrícola e Felismina Alcãntara 

V  P. 02 

ESTEVE EM MANGUALDE A PRESIDIR 
CERIMÓNIA DE ABERTURA DO NOVO 
ANO LETIVO 
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20h30 Recitação do Terço 

10  de Outubro - Vila Nova 
20h30 Missa 
21h Procissão de Velas 

11 de Outubro - Outeiro 

20h30 Missa 
21 h Procissão de Velas 

12  de Outubro - Gandufe 
20h30 Missa 
21h Procissão de Velas 

13 de Outubro - Água-Levada 
20h30 Missa 
21h Procissão de Velas 

14  de Outubro --  Póvoa 
20h30 Missa 
21h Procissão de Velas 

15 de Outubro - Espinho 
19h30 Missa 
20h Procissão de Velas 

21 h Abadia: 
Espetáculo de Sombras 
Chinesas: ''A VIDA DE MARIA" 
Concerto: Grupo Coral 
de Espinho 

Imagem Peregrina de N.' Senhora 
09 de Outubro- Abadia 

AGENDA AtrapalhArte
d

fifiZ 
apresnrta O 

P° C C410 

004 iitNigg0 
Peruando 

Alves 

Sofia 
Bernardo 

8 de Outubro 
Auditório do Complexo 

Paroquial de Mangualde 
21h30 

) 

Paulo 
Ribeiro 
A ~Ohm. a apoiada • 

121' 

TEATRO SOLIDÁRIO 
ORGANIZADO PELO CENTRO 
PAROQUIAL DE CUNHA BAIXA  

Auditório do Complexo de 
Mangualde, 8 de Outubro, às 
21h30. 
O bilhete custa 10 euros e 
pode ser adquirido: 
pelo email: geral@  
cpcunhabaixapt 
Instalações do centro 
Paroquial de Cunha Baixa 
Facebook Padre João 

Zuzarte 
Ticketline, 
Telef: 232617 106 - 
232 621 115 
Este espectáculo está 
inserido no conjunto 
de eventos solidários 
organizados por esta 
instituição. 

MOSTRA FOTOGRÁFICA - "SINERGIAS" 
3 A 28 DE OUTUBRO 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 

1' EDIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA 
EXECUTIVOS 
"GESTÃO EMPRESARIAL - INOVAÇÃO E 
COMPETITIVIDADE" 
7 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO 

"OS LANIFíCIOS EM MANGUALDE E AS MINHAS 
HISTÓRIAS" 
21H00 - AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MANGUALDE 

XIII CONGRESSO NACIONAL DE CFAE 
14 E 15 DE OUTUBRO 
PAINEL/CONFERÊNCIA - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
MANGUALDE 

Página 13



A14

Renascimento   Tiragem: 4262

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 18,89 x 12,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66369808 01-10-2016

QUATRO ANOS DO 
PROJETO 
"MANGUALDE SOCIAL + 9 

LOJA SOCIAL" 
Mangualde assinalou o 4° Aniversário da Loja Social 
de Mangualde, uma singela celebração que decorreu 
nas instalações da Loja Social, no passado dia 14 de  

setembro e contou a presença da Vereadora da 
Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, 
Maria José Coelho. 
A Vereadora, que é igualmente Presidente do 
Conselho Local de Ação Social, realçou a mais-
valia deste projeto, recordando que "surgiu em 
contexto de crise com o intuito de ajudar aqueles 
que se deparam com dificuldades socioeconómicas. 
É ainda importante vincar o trabalho em rede que 
sustenta a Loja Social e saudar o trabalho de 
todos os Parceiros, bem como a disponibilidade e o 
altruísmo de todos os voluntários': 
NÚMEROS RELEVANTES QUE EXPRESSAM A 
PARTILHA E A SOLIDARIEDADE 
Maria José Coelho enaltecendo ainda "o espírito 
solidário da população que tem permitido dar 
resposta a muitas das situações de carência", 
sublinhando os dados relativos ao ano de 2015 
tendo-se efetuado 1016 atendimentos. A Loja 
Social de Mangualde efetuou, desde o início do 
ano de 2016 até 31 de julho, 651 atendimentos ao 
público. "Números relevantes", referiu a Vereadora 
e "que expressam a partilha e solidariedade que 
abraçam este projeto". 
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CAMPEONATO MUNDIAL DA FSKA (FUNAKOSHI 
SHOTOKAN KARATE-DO ASSOCIATION) EM 
BOMBAIM-ÍNDIA 

Decorreu de 22 a 25 de Setembro, o 18° Campeonato 
Mundial de FSKA em Bombaim - Índia no qual participou 
uma Comitiva Portuguesa da KPS em representação de 
Portugal composta por 11 elementos, dois atletas dos 
quais da União de Karaté Shotokan das Beiras (UKSB), 
Rodrigo Remédios da UKSB - Escola de Karaté de 
Celorico da Beira e Joana Venâncio da UKSB - Centro 
Bujutsu de Mangualde. 
Após 2 dias de provas em Kata individual, por Equipas, 
Kumité individual e Equipas, todos os atletas alcançaram 
lugares de pódio. 
Joana Venâncio conseguiu alcançar os seguintes lugares 
neste Campeonato: 
Joana Venâncio - Mangualde: 
1° - Kata Individual (Campeã Mundial FSKA) 
2° - kata Equipa (Vice-Campeã Mundial FSKA) 
3° - Kumite Individual 
Parabéns a toda a Comitiva da KPS e principalmente a 
estes nossos 2 atletas das Beiras. 
Um agradecimento especial a: Município de Mangualde, 
Uniao de freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha 
Baixa e Café Faces (Viseu). 
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JOÃO AZEVEDO HOMENAGEOU ATLETAS 
PARALÍMPICOS DA CASA DO POVO DE 
MANGUALDE 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, homenageou os atletas 
mangualdenses que representaram Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, que 
decorreram no Rio de Janeiro (Brasil), entre 7 e 18 de setembro. Pela sua excelente 

prestação e dedicação, os atletas Cristiano Pereira, Carina Paim e Miguel 
Monteiro, da Casa do Povo de Mangualde, e o treinador João Amaral deixaram 
o autarca muito orgulhoso. Paulo Figueiredo, Presidente da Casa do Povo de 
Mangualde, também esteve presente na cerimónia. 
Para o autarca, Vangualde teve nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro a 
maior comitiva do país, com quatro atletas - Miguel 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'. 
Relativamente a esta cerimónia, o edil mangualdense acrescentou, 'a Câmara 
tinha de fazer esta homenagem. É uma questão de orgulho.' E relembrando 
os Jogos Paraolímpicos de Sidney 2000, João Azevedo reforçou 'temos uma 
grande referência no concelho no desporto adaptado, não nos podemos 
esquecer de Carlos Ferreira, atleta que conquistou uma medalha de Ouro e uma 
medalha de Prata, nos Jogos Paraolímpicos de Sidney 2000, um atleta que é 
um grande exemplo para os novos atletas'. O Presidente da Câmara aproveitou 
ainda a oportunidade para anunciar que 'o município está a trabalhar num projeto 
a longo prazo para atletas do desporto adaptado de forma a aumentar o número 
de praticantes juntamente com as condições que vão ser criadas para que o 
possam fazer em toda a plenitude'. 
O evento juntou mais de 4.300 atletas de 176 países naqueles que foram os 
primeiros Jogos na América do Sul. Portugal esteve representado por uma 
delegação composta por 28 atletas que competiram nas modalidades de 
atletismo, boccia, ciclismo, equitação, judo, natação e tiro. 
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MAU CHEIRO NO CANEDO 
Meus amigos, como é do conhecimento geral, durante 
os últimos meses, tem sido um flagelo aguentar o 
mau cheiro, proveniente das instalações da empre-
sa IAC (Irmãos Almeida Cabral), que faz reciclagem 
de lamas vindas de Etar's de concelhos vizinhos! As 
populações dos Canedos do Mato e do Chão, bem 
como da Roda e Fagilde incluindo alhumas empresas 
da periferia, como é o caso da área de serviço BP na 
A25, têm sofrido de forma nefasta com a intensidade 
destes maus cheiros! Contra isso, alertou-se o Sr. 
Presidente da Câmara para este facto no início deste 
ano corrente! Entretanto, umas semanas depois, ele 
afirmou que já tinha alertado os responsáveis da Em-
presa e portanto, estranhei que o sr Diamantino, um 
dos sócios da mesma, tenha dito posteriormente, que 
desconhecia o problema! 
Durante algum período de tempo, visto que as coisas 
pioravam a cada dia, correu uma petição para recolha 
de assinaturas aqui nas aldeias! Foram recolhidas à 
volta de 200 assinaturas! A petição, incluindo as as-
sinaturas e uni pequeno resumo do problema, seguiu 
para as entidades competentes que foram: Câmara 
Municipal de Mangualde, Ministério do Ambiente e 
Ordenamento do Território, Quercus e Procuradoria  

Geral da República. 
Recebemos o contacto do Sr. Presidente da Câmara, 
que poucos dias depois nos recebeu e onde fizemos a 
exposição das nossas dificuldades! Dias depois, durante 
uma reunião de Câmara, onde vários cidadãos do Cane-
do compareceram e por boa vontade do líder camarário, 
expuseram os seus pensamentos! Ficou então com-
binada uma outra reunião com os donos da empresa!! 
Nesta, compareceram o presidente da Câmara Dr João 
Azevedo, o vice-presidente Eng. Joaquim Patrício, um 
dos sócios da empresa o sr. Diamantino acompanhado 
pelo eng. João Figueiredo, eu próprio Carlos Fernandes, 
o Sr. João Guerra e o autor da petição o sr. António 
Sousa! Durante esta reunião, estiveram algumas coi-
sas em cima da mesa que não nos agradaram. Somos 
pessoas munidas de boa fé e princípios, acreditando 
também na boa fé das pessoas, até prova em contrário! 
Apesar do sr Diamantino afirmar desconhecer o assun-
to, o que não será de todo verdade, disse que podíamos 
ter ido falar com ele directamente. Pareceu-me unia 
pessoa de bem, com a sua vida bastante preenchida, 
mas pronto a ouvir. E então ficou decidido o seguinte: 
como a empresa tem contratos a cumprir assim como 
salários a pagar no final do mês, ficou a garantia que já 
se negaram a ir ao concurso público para este tipo de 
trabalhos e em Dezembro cessam outros contratos que  

não irão ser renovados! Assim, garante a empresa, 
com esta redução no volume da matéria prima, o 
cheiro deixará de ser tão intenso com tendência a 
desaparecer a partir de Fevereiro do próximo ano. 
Foi também discutido nessa reunião o tema dos 
rebentamentos da pedra que faz estremecer as 
casas mais próximas. A empresa mostrou toda a 
disponibilidade para ir com o aparelho, medidor de 
intensidade, junto de algumas casas em causa! Já 
foi feito, o aparelho acusou valores dentro do normal 
mas a empresa promete estar atenta a mais esse 
problema! Nós, população Canedense em geral, não 
somos peritos para sabermos se o aparelho é o indi-
cado, se os valores estão dentro do permitido por lei, 
também não sabemos se o rebentamento foi mais 
fraco que os anteriores, mas... 
A nossa mensagem foi recebida e está a ser tra-
balhada por quem de direito! Em relação à pedreira 
vamos estar atentos e continuar a denunciar pe-
rante as instâncias locais responsáveis sempre que 
nos sentirmos lesados. No que toca ao mau cheiro, 
zelando pela saúde e bem estar das nossa famí-
lias, fica a promessa de voltarmos em Fevereiro a 
interpelar os intervenientes supracitados, caso seja 
necessário!! 

CARLOS BICAS 
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Mu/to do ma/ que acon/ece na sua 1//22/8, nunca se esqueça de othar para os poOkos, 
/»c/usive quem nos /77a/70/a as 4:sca//Zações, Dão be_0»hos e abraços /ogo C0/77 veneno 

/77/571Wa Como 0/2 o d/11,adO," C0/77 papas e ,bo/os se enganam os to/os, 

CORREIO DO LEITOR 
Abrunhosa-a-Velha, 2016/9/22 

Exm°. Senhor 
Director do Jornal "RENASCIMENTO" 
Mangualde 

Exm°. Senhor, 

ÁGUA AO DOMICILIO 
Há mais de 50 anos, que esta povoação, sofria todos 
os anos, com a falta de água ao domicílio, visto que 
a mesma era explorada em poços, e canalizada para 
o depósito principal, e ai tratada com os produtos 
necessários para ficar potável. 
Com a estiagem que o ano de 2016, nos impôs, a 
povoação começou a pensar no pior, falta de água, nos 
meses de Verão. 
Sempre atentos a que às pessoas, moradores, visitantes, 
emigrantes e viajantes que todos por aqui estão ou 
passam, os AUTARCAS, CMM e JF, nos anos anteriores, 
faziam deslocar, temporalmente, um camião cisterna, 
com o precioso líquido, que descarregado no depósito 
era tratado, para se poder beber. Aliás a CMM tem um 
serviço de análises, que constantemente vem retirar 
colheita de água, para que as doenças, e são mais 
frequentes que o desejável, pelo menos não venham da 
água ao domicilio. 
Só que, não houve falta de água, felizmente, e pelo 
menos o camião cisterna, não se viu e, segundo consta, 
já não voltaremos a sentir a sua falta, pois teria sido, a 
Câmara Municipal de Mangualde que ligou, do ramal da 
água da barragem de Fagilde, da vizinha povoação de 
Guimarães de Tavares, para esta localidade. 
Seria conveniente até um esclarecimento, da CMM, 
acerca desta ligação, para que a ingratidão das pessoas, 
não pense neste pormenor, uns ficam com os louros e 
outros é que fazem as obras. 
Senhor Director, seria bastante grato, e a população 
gosta de estar informada, que V. Exa. publicasse no 
Renascimento, esta cada, no local do Jornal apropriado. 

Com os meus cumprimentos, sou, 
António Carlos Almeida Carvalho 

Esta rua de S. José é uma via pública em Mangualde a 40 metros da Estrada Tojal d'Anta (ao fundo da Sra.  do Castelo) 
encontra-se neste estado lastimável, assim como outras pela cidade e não só, desculpam-se estes políticos que 
não têm verba, mas só em avenças já gastaram mais de 1 milhão. O leitor analise e veja as obras que já se tinham 
concretizado com este valor. Assim vai a cidade. 

Estes cabos já foram desativados, mas falta saber se o ministério público apurou responsabilidades da energia gasta 
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VEM FAZER PARTE 
DA ORQUESTRA POEMA 
INSCRIÇOES A DECORRER! 
Estão a decorrer as inscrições para a temporada 
2016/2017 da Orquestra POEMa. Para esta nova 
temporada, que agora se inicia, há vagas para Flautim, 
Flauta, Oboé, Fagote, Clarinete, Saxofone, Trompa, 
Trompete, Trombone, Eufónio, Tuba, Percussão, Violino, Viola 
D'arco, Violoncelo, Contrabaixo e Piano e a formação pode 
ser direcionada para Orquestra Clássica, Banda Sinfónica 
e Big Band. Todos os interessados em fazer parte deste 
projeto podem obter mais informações através do facebook 
www.facebook.com/orquestraPOEMa/  ou do email 
orquestrapoema@gmail.com. 
UMA APOSTA NA FORMAÇÃO ESPECIALIZADA E 
QUALIFICADA 
A POEMa é uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Mangualde em parceria com o Conservatório Regional de 
Música de Viseu "Dr. José de Azeredo Perdigão", e tem 
como objetivo a criação de duas formações, orquestra 
de câmara e orquestra de sopros. Os intervenientes 
deste projeto são elementos das Bandas Filarmónicas 
do concelho de Mangualde e alunos/ex-alunos do 
Conservatório Regional de Viseu "Dr. José de Azeredo 
Perdigão", com idades compreendidas entre os 12 e os 30 
anos de idade, podendo haver algumas exceções. 
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Rui Vaz 

Presidente do CDS-

PP Mangualde 

TERMO DE MANDATO 
Começo por cumprimentar, os leitores do Jornal 

Renascimento 

Por respeito aos leitores deste digníssimo Jornal, aos 

filiados do CDS-PP e aos munícipes de Mangualde que 

tanto merecem a minha consideração, achei por bem, 

emitir um comunicado para manter informados todos 

aqueles que de uma forma ou de outra se preocupam 

com o concelho, com as forças políticas e com os seus 

intervenientes. 

No passado dia 06 de Setembro, terminou o meu 

mandato como presidente da Comissão Política 

Concelhia do CDS-PP de Mangualde, função essa que 

representei durante os últimos 8 anos e que muito me 

honra. Durante este tempo, tive oportunidade de conviver 

de perto com os intervenientes políticos do concelho e 

sentir os problemas do concelho de outra forma, aprendi 

muito e tentei desempenhar a minha função na oposição 

ao executivo da Autarquia de Mangualde, da melhor 

maneira que podia e que sabia, oposição essa que tentei 

que primasse por ser uma oposição séria, honesta, 

credível e sobretudo construtiva. Porque acredito que 

todas as forças políticas querem, como eu o melhor para 

o concelho de Mangualde. 

Claro que este caminho que percorri, seria impossível  

tê-lo feito, sem o apoio de todos aqueles que aceitaram 

comigo, fazer parte da Comissão Política Concelhia 

do CDS-PP de Mangualde. Para não estar a valorizar 

ninguém em detrimento de outros, pois todos foram 

importantes à sua maneira, sem ter que estar aqui a 

explanar o nome de todos, quero aqui deixar o meu 

reconhecimento e agradecimento a todos sem excepção. 

Sem esta equipa teria sido impossível o CDS-PP ter 

crescido em Mangualde, a todos o bem bem-haja e sabem 

que estarei sempre disponível para tudo. 

Como em tudo na vida, existe um começo e um fim, achei 

por bem não me voltar a recandidatar, pois sou da opinião 

que o Partido em Mangualde, necessita de sangue novo, 

de alguém que consiga estar mais disponível para o 

Partido. 

Saio com o sentimento de dever cumprido, pois fiz tudo 

o que estava ao meu alcance, saio com a consciência 

tranquila, pois deixo o Partido melhor do que o encontrei, 

com mais filiado, com uma JP — Juventude Popular 

criada, activa e dinâmica, com 2 Deputados eleitos na 

Assembleia Municipal de Mangualde que muito têm 

feito para merecer novamente o voto de confiança dos 

eleitores do n/ Concelho. 

Quero terminar, por desejar ao meu sucessor, as maiores 

felicidades e os maiores sucessos e vitórias políticas. 

Ao Jornal Renascimento, na pessoa do Sr. Tavares e 

da Dra Isabel o meu bem-haja, por me terem deixado 

publicar os meus artigos no v/ órgão de comunicação 

do Concelho de Mangualde, espero ter de alguma forma 

contribuído positivamente para o sucesso do v/ Jornal. 

Por último, agradecer aos leitores do Jornal Renascimento 

que perderam algum do seu tempo a ler os meus artigos 

de opinião, que espero que tenham sido do v/ agrado, 

desejar a todos muita paz, saúde e até uni dia. 

A todos o meu Bem-haja !! 
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232  ENCONTRO NACIONAL DE EX GUARDAS FISCAIS 
O 23° encontro nacional de Ex Guardas Fiscais teve 
lugar no passado dia 17 de setembro no concelho de 
Mangualde. 
Esta não foi a primeira vez que este encontro teve 
lugar no nosso concelho, pois já em 2014, Mangualde 
tinha sido o palco escolhido para a confraternização 
destes ex militares. 
Assim, pelas 10 horas do dia 17 foram-se reunindo 
os cerca de 375 ex guardas e familiares, oriundos do 
Minho ao Algarve, no largo Dr. Couto, tendo depois 
sido recebidos na Câmara Municipal de Mangualde 
pelo Presidente da Câmara, João Azevedo. 
No salão nobre dos paços do concelho o Major Luís 
Infante referiu que a escolha de Mangualde para 
a realização deste 23° convívio se deveu à forma 
como haviam sido recebidos e servidos aquando 
do encontro de 2014. Afirmou mesmo, que foi sem 
dúvida o melhor local onde se haviam realizado os 
encontros, tendo depois dessa data recebido vários 
contatos de colegas a solicitar que a Quinta do Cisne 
e Mangualde fosse novamente escolhida. 
Além da boa gastronomia, também a beleza de 
Mangualde e da sua Igreja onde foi celebrada missa 
pelos colegas já falecidos foi muito apreciada. 
Antes de terminar a sua intervenção o Major Luís 
Infante, referiu que havia já publicado 4 livros com o 
historial dos convívios da guarda fiscal, e ali naquele 
dia, lançava o seu 5° livro, o qual fez oferta a todos os  

presentes. 
Seguidamente João Azevedo, Presidente da 
Câmara de Mangualde, saudou e agradeceu por 
Mangualde ter sido escolhido para a realização de 
mais um encontro nacional de ex guardas fiscais, 
mostrando assim que Mangualde sabe receber 
bem, fato importante para valorizar o território. O 
Presidente deixou já naquele dia o repto para que 
o 25° convívio que marca as Bodas de Prata, seja 
realizado em Mangualde, mostrando mais uma vez, a 
disponibilidade do concelho para receber este grande 
grupo de ex guardas fiscais. 
A finalizar esta sessão foi imposta a fita referente a 
este 23° convivo no estandarte que os tem vindo a 
acompanhar de ano para ano. 
Pelas 12 horas teve lugar na Igreja do Complexo 
Paroquial de Mangualde uma celebração em memória 
de todos os militares desta força já falecidos. 
Durante a celebração foi oferecida uma lembrança 
como sinal de agradecimento ao Cónego Jorge 
Seixas e recitado pelo Major Luís Infante o seguinte 
poema: 

"Vamos Sorrir... 
Tu, que estás aí, 
Liberto dos azares da vida, 
Vem sorrir comigo 
Mas não te escondas atrás desse sorriso, 
Mostra aquilo que és, 
Sem medo, 
Não fiques indeciso, 
Sonha com o teu sorriso, 
Faz como eu, 
Vive, tenta 
Porque a vida será sempre uma tentativa, 
Um sonho não só meu 
Mas também teu. 

Força! Vamos amar tudo e todos, 
Não vamos fechar os olhos, 
Não vamos ignorar o mundo, 
A fome, a miséria, os abrolhos 
Que vamos pisar nos nossos caminhos, 
Segundo a segundo. 
Vamos fazer de tudo quanto nos rodeia 
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Um jardim de flores sem espinhos 
Mas iremos juntos, 
Nunca sozinhos. 

As nossas mazelas, os nossos defeitos 
Jamais serão uma distância, 
Serão sim uma aproximação, 
Vamos aceitar a vida das pessoas 
E fazer dela a única razão 
De podermos viver, de dar a mão. 

Vamos aceitar 
Quem pensa diferente de nós, 
Não as vamos reprovar 
Vamos sim olhar à nossa volta 
E ver tantos, tantos amigos, 
A sorrir, 
A dizer sim à vida, 
Num abraço de alegria, 
Num viver do seu dia a dia. 

Não vamos correr, 
Não vamos ter pressa, 
Correr apenas para dentro de nós, 
Sonhar, 
Sem prejudicar ninguém 
Nem transformar 
O nosso sonho em fuga, 
Porque vamos acreditar 
E saber esperar 
Uma saída sempre airosa, 
Uma estrela a brilhar. 

Vamos chorar, lutar, 
Fazer aquilo que nos dá prazer, 
Sentir o que temos dentro de nós 
E escutar, 
Ouvir o que os outros vão dizer. 

Vamos subir, 
Escalar obstáculos, 
Atingir o cimo da montanha 
Mas não vamos esquecer 
Aqueles que não vão ter força p'ra vencer. 

Finalmente, 
Vamos descobrir 
Tudo o que de bom há em nós, 
Procurar ser gente, 
Com rumo certo, com certezas 
E seguir... seguir sempre em frente.  

os presentes. Já dentro da sala, antes de começar 
o repasto, foi lida a Mensagem enviada pelo Ex.mo 
General Comandante Geral da G NR de que se 
destaca : " ... é com muito agrado que, por ocasião 
deste já tradicional evento, me dirijo a todos vós, 
militares que devotadamente servistes a causa da 
Guarda Fiscal e respetivas famílias, felicitando-vos 
pelo espírito de sã camaradagem que ressalta de 
uma tão nobre iniciativa que já perdura no tempo 
e pelo orgulho com que recordais a instituição a 
que pertencestes e aqueles que honradamente 
asseguraram, através dos tempos, a sua existência 
e a alcandoraram ao prestígio de que desfrutou: 
E, já no seu términus :"...Renovo o meu apreço e 
consideração pela forma meritória como ativamente 
tendes contribuído para reavivar a história e a 
memória de uma instituição centenária que tão 
relevantes serviços prestou a Portugal, exortando-vos 
a que continueis a realizar esta marcante iniciativa 
à qual me associo, em meu nome pessoal e do 
Comando da Guarda, pelo que a mesma significa para 
a compreensão da nossa identidade coletiva e para  

a preservação de todo um património que também 
é pertença da Guarda Nacional Republicana. ". Foi 
lida também a resposta da Organização à Mensagem 
recebida. 
E chegou o momento alto do Convívio em que todos, 
de mãos dadas e erguidas, lembraram os colegas 
falecidos ouvindo " O toque de silêncio " com projeção 
de vídeo. Espetacular impacto, comovente. 
E, depois de um fim de tarde em grande com o 
indispensável bailarico, partiu-se o bolo de aniversário, 
regado com champanhe, ao som dos parabéns. 
Vieram os abraços da despedida envoltos naquela 
chama de que vale a pena viver em amizade. E, em 
2017, lá estarão em local ainda não escolhido mas 
na mente surge uma deslocação à Madeira, quem 
sabe... 
De registar também, que este foi o primeiro ano que 
os guardas fiscais do concelho estiveram presentes, 
uma vez que, há dois anos atrás, aquando da 
realização do 21° encontro não tiveram conhecimento 
do mesmo. 

Por mim, vou tentar, 
Não vou virar costas, 
Vou lutar... 
E contigo, sempre juntos, 
Vamos sorrir. 
Vamos sonhar! 

Chegados à Quinta do Cisne e no amplo espaço 
exterior, as mesas já se encontravam devidamente 
recheadas com as entradas, com destaque para os 
produtos regionais, que fizeram as delicias de todos 

ffinarbti 
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ENCONTRO 
NACIONAL DE 
EX GUARDAS 
FISCAIS 

MANGUALDE FOI A CIDADE 
ESCOLHIDA PARA ACOLHER O 
23° ENCONTRO 
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S QUAS H 
Realizou-se nos dias 17 e 18 de Setembro o 
Mangualde Squash Open 2016, prova integrada 
no Circuito Nacional de Squash e com escala de 
pontuação nível 5 (um dos mais altos existente em 
competições nacionais). 
Esta prova foi organizada pelo Let&Stroke — Secção 
de Squash da Casa do Povo de Mangualde e 
decorreu durante todo o fim de semana nas Piscinas 
Municipais de Mangualde. 
Nesta prova para alem da presença dos melhores 
jogadores nacionais (dos 16 melhores do ranking 
nacional estiveram presentes 12 atletas) destacar 
ainda as diversas proveniências dos atletas 
(Mangualde, Viseu, Nelas, Penalva do Castelo, Anadia 
Covilhã, Aveiro, Porto, Lisboa, Lamego, Oliveira de 
Azeméis, Estarreja e Abrantes) 
Quanto aos vencedores deste Mangualde Squash 
Open 2016, o grande vencedor foi Cláudio Pinto 
(Porto) actual n°1 nacional que derrotou na final 
Rui Cruz (Mangualde) por 3-0 (11-3, 11-8, 11-18) 
reeditando assim a final do ano passado. 
Nas meias-finais Pinto venceu Tomás Silva (Porto) por 
3-0 e Cruz venceu Pedro Dâmaso (Lisboa) por 3-1. 
No jogo de atribuição do 3° lugar Silva levou a melhor 
e venceu Dâmaso por 3-0. 
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HOJE

Inauguração 
de exposição

É inaugurada, na Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Al-
ves, em Mangualde, a mostra
de fotografia ‘Sinergias’. As
fotografias de Fernando
Costa poderão ser vistas até
28 de Outubro, no horário de
funcionamento da biblioteca
e a entrada é livre.

Dia do Idoso em
Santa Comba Dão

O Dia do Idoso realiza-se no
Pavilhão Gimnodesportivo
de Santa Comba Dão, com
actividades e animação a
decorrer a partir das 14h30.
A iniciativa está integrada na
1.ª Mostra Social do Conce-
lho, que termina hoje.

Feira de 
S. Francisco 

A Feira de S. Francisco rea-
liza-se hoje e amanhã, como
sempre no cruzamento de S.
Francisco, perto do con-
vento homónimo, na con-
fluência das estradas nacio-
nais 226 e 323, em terrenos
da freguesia dos Arcozelos,
Moimenta da Beira. 

PRÓXIMOS DIAS

Formação 
em Armamar

O salão nobre da Câmara
Municipal de Armamar aco-
lhe quinta-feira, a partir das
15h00, uma acção de forma-
ção e sensibilização em
torno da temática do Acolhi-

mento de Refugiados. 

Acção sobre 
acolhimento 
a refugiados

O Salão Nobre da Câmara
Municipal de Lamego re-
cebe na sexta-feira, a partir
das 15h00, uma acção de
formação e sensibilização
dedicada ao acolhimento de
refugiados.

Curso de Gestão
Empresarial

A Câmara Municipal de
Mangualde, através do CI-
DEM – Centro de Inovação
e Dinamização Empresarial
de Mangualde e em parceria
com a AEM – Associação
Empresarial de Mangualde,
promove, a partir de sexta-
feira, e até dia 12 de Novem-
bro, a 1.ª Edição do Curso de
Formação para Executivos:
“Gestão Empresarial – Ino-
vação e Competitividade”.

Lançamento 
de livro

O livro "Tomás da Fonseca -
Missionário do Povo - Uma
Biografia", da autoria de Luís
Filipe Torgal vai ser lançado
sábado, às 17h00, na Biblio-
teca Municipal. A apresenta-
ção estará a cargo de Ar-
mando da Silva e Vitor Neto.

II Meeting de
Orientação Dão
Lafões

O II Meeting de Orientação
Dão Lafõe irá decorrer este
sábado e domingo em Sá-
tão.
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"Mary Poppins, a mulher que salvou o mundo" sobe ao palco em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=dad02bd

 
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 atriz Custódia Gallego
 
A peça foi encenada em catalão no Festival Grec, pelo alemão Thomas Sauerteig. A obra pode ser
encontrada na coleção Livrinhos de Teatro nº 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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Internacionalização e apoios às empresas debatidos em Mangualde
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O Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM) acolhe, no próximo dia 17 de
outubro, um workshop sobre Internacionalização e Apoio às Empresas. A iniciativa, promovida pela
AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu, conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde e tem início às 17h00.
 A sessão de abertura será proferida pelo edil mangualdense, João Azevedo, e pelo Presidente da
AIRV, Carlos Marta. Segue-se a apresentação do Projeto 'Exportar +' e a sensibilização sobre a
importância da internacionalização para a competitividade das PME's, por José Costa, Consultor.
 O 'Apoios às empresas no âmbito do Portugal 2020' será explicado por Miguel Pipa, Consultor. No
final haverá um espaço para debate, estando previsto o termino para as 18h15.
 
Cidem Mangualde
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II Gala Solidária da Misericórdia de Mangualde com boa adesão
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II Gala Solidária da Misericórdia de Mangualde com boa adesão
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  3 de Outubro de 2016
127 Views
 
No passado sábado, teve lugar na Quinta do Cisne, em Gandufe, a II Gala Solidária da Misericórdia de
Mangualde.
 
Uma noite promovida pela Misericórdia de Mangualde,um momento solidário,  com o objetivo de
angariação de fundos para a aquisição de dois monitores de sinais vitais para os lares da Instituição,
mas também um acontecimento social, no qual marcaram presença 350 pessoas.
 
Gala esta que iniciou ao fim da tarde, com a receção de todos os participantes, seguindo-se o Jantar
de Gala, que contou com a presença do Presidente do Município, Dr.João Azevedo e demais entidades
mangualdenses.
 
Mais há noite ,  o espetáculo cultural  com um concerto de "Fado &Jazz", pelo quarteto de Paulo Lima
e finalizando a noite, com uma monumental serenata da Canção de Coimbra pelo grupo de fados
"Pardalitos do Mondego.
 
Fotos:SCMM
 
3 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Casa cheia para ver João Seabra 
“a falar para o boneco”
MANGUALDE A Biblioteca
Municipal Dr. Alexandre Alves,
em Mangualde, acolheu o es-
pectáculo de stand up comedy
‘A falar para o boneco’ de João
Seabra. A iniciativa, integrada
no projecto ‘Sextas da Lua’,
teve casa cheia e contou com
a presença do vereador da Cul-
tura da Câmara Municipal de
Mangualde, João Lopes. 

‘A falar para o boneco’ é um
espectáculo cheio de humor,
animais, ventriloquismo, mú-

sica, estupidez e estórias de
vida. João Seabra encheu o
palco com os seus “amigos”, o
macaco Sidónio, o burro Zoina,
o velho Antunes, a avestruz
Truz e muitos outros e parti-
lhou estórias, momentos de hu-
mor, sketchs cómicos e músi-
cas engraçadas, num espectá-
culo de ritmo delirante onde as
situações de humor surgiram a
um ritmo alucinante não dei-
xando o espectador 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 contagiou o pú-
blico com o seu espectáculo
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Curso de Gestão
Empresarial

A Câmara Municipal de
Mangualde, através do CI-
DEM – Centro de Inovação e
Dinamização Empresarial
de Mangualde e em parceria
com a AEM – Associação
Empresarial de Mangualde,
promove, a partir de sexta-
feira, e até dia 12 de Novem-
bro, a 1.ª Edição do Curso de
Formação para Executivos:
“Gestão Empresarial – Ino-
vação e Competitividade”.
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A história dos lanifícios em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/a-historia-dos-lanificios-em-mangualde/

 
No próximo dia 21 de outubro, a Câmara Municipal de Mangualde promove a palestra "Os lanifícios em
Mangualde e as minhas histórias", com Fernando Lopes. A iniciativa realiza-se às 21h00, no Auditório
da Câmara Municipal e é de entrada livre.
 O início da instalação dos armazéns de lanifícios, produzidos nas fábricas da Covilhã, de Gouveia e de
Seia, aconteceu em Mangualde no principio do século XX. Esta atividade comercial foi determinante
para o desenvolvimento económico e social da vila de Mangualde, até à década de 60 do século
passado, altura em que o paradigma se altera e se verifica o paulatino desaparecimento dos lanifícios,
vitimado pelas confeções de pronto a vestir. Na sessão será ainda possível ouvir o testemunho, em
discurso direto, das vivências do palestrante enquanto representante de vendas de um dos mais de 15
armazéns que aqui chegaram a existir.
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Casa Cheia para ver João Seabra
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Casa Cheia para ver João Seabra
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  4 de Outubro de 2016
14 Views
 
Na passada sexta-feira, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu o
espetáculo de Stand Up Comedy 'A falar para o boneco' de João Seabra. A iniciativa, integrada no
projeto 'Sextas da Lua', teve casa cheia e contou com a presença do Vereador da Cultura da Câmara
Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
UM ESPETÁCULO CHEIO DE HUMOR, ANIMAIS,
 
VENTRILOQUISMO, MÚSICA, ESTUPIDEZ E HISTÓRIAS DE VIDA
 
'A falar para o boneco' é um espetáculo cheio de humor, animais, ventriloquismo, música, estupidez e
histórias de vida. João Seabra encheu o palco com os seus "amigos", o macaco Sidónio, o burro Zoina,
o velho Antunes, a avestruz Truz e muitos outros e partilhou histórias , momentos de humor, sketchs
cómicos, musicas engraçadas e idiotice inata, num espetáculo de ritmo delirante onde as situações de
humor surgiram 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:MM
 
4 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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No próximo 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 nº 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.
 
4 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Começo por cumprimentar, os leitores do Jornal Renascimento
 
Por respeito aos leitores deste digníssimo Jornal, aos filiados do CDS-PP e aos munícipes de
Mangualde que tanto merecem a minha consideração, achei por bem, emitir um comunicado para
manter informados todos aqueles que de uma forma ou de outra se preocupam com o concelho, com
as forças políticas e com os seus intervenientes.
 
No passado dia 06 de Setembro, terminou o meu mandato como presidente da Comissão Política
Concelhia do CDS-PP de Mangualde, função essa que representei durante os últimos 8 anos e que
muito me honra. Durante este tempo, tive oportunidade de conviver de perto com os intervenientes
políticos do concelho e sentir os problemas do concelho de outra forma, aprendi muito e tentei
desempenhar a minha função na oposição ao executivo da Autarquia de Mangualde, da melhor
maneira que podia e que sabia, oposição essa que tentei que primasse por ser uma oposição séria,
honesta, credível e sobretudo construtiva. Porque acredito que todas as forças políticas querem, como
eu o melhor para o concelho de Mangualde.
 
Claro que este caminho que percorri, seria impossível tê-lo feito, sem o apoio de todos aqueles que
aceitaram comigo, fazer parte da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Mangualde. Para não
estar a valorizar ninguém em detrimento de outros, pois todos foram importantes à sua maneira, sem
ter que estar aqui a explanar o nome de todos, quero aqui deixar o meu reconhecimento e
agradecimento a todos sem excepção. Sem esta equipa teria sido impossível o CDS-PP ter crescido em
Mangualde, a todos o bem bem-haja e sabem que estarei sempre disponível para tudo.
 
Como em tudo na vida, existe um começo e um fim, achei por bem não me voltar a recandidatar, pois
sou da opinião que o Partido em Mangualde, necessita de sangue novo, de alguém que consiga estar
mais disponível para o Partido.
 
Saio com o sentimento de dever cumprido, pois fiz tudo o que estava ao meu alcance, saio com a
consciência tranquila, pois deixo o Partido melhor do que o encontrei, com mais filiado, com uma JP -
Juventude Popular criada, activa e dinâmica, com 2 Deputados eleitos na Assembleia Municipal de
Mangualde que muito têm feito para merecer novamente o voto de confiança dos eleitores do n/
Concelho.
 
Quero terminar, por desejar ao meu sucessor, as maiores felicidades e os maiores sucessos e vitórias
políticas.
 
Ao Jornal Renascimento, na pessoa do Sr. Tavares e da Drª Isabel o meu bem-haja, por me terem
deixado publicar os meus artigos no v/ órgão de comunicação do Concelho de Mangualde, espero ter
de alguma forma contribuído positivamente para o sucesso do v/ Jornal.
 
Por último, agradecer aos leitores do Jornal Renascimento que perderam algum do seu tempo a ler os
meus artigos de opinião, que espero que tenham sido do v/ agrado, desejar a todos muita paz, saúde
e até um dia.
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A todos o meu Bem-haja !!
 
4 de Outubro de 2016
 
Rosto
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Iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde COM CASA CHEIA O
HUMORISTA JOÃO SEABRA FALOU PARA O BONECO ESPETÁCULO
 
Iniciativa decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde
 
COM CASA CHEIA O HUMORISTA JOÃO SEABRA FALOU PARA O BONECO
 
ESPETÁCULO DE STAND UP COMEDY INTEGROU PROJETO 'SEXTAS DA LUA'
 
Na passada sexta-feira, a Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, acolheu o
espetáculo de Stand Up Comedy 'A falar para o boneco' de João Seabra. A iniciativa, integrada no
projeto 'Sextas da Lua', teve casa cheia e contou com a presença do Vereador da Cultura da Câmara
Municipal de Mangualde, João Lopes.
 
UM ESPETÁCULO CHEIO DE HUMOR, ANIMAIS, VENTRILOQUISMO, MÚSICA, ESTUPIDEZ E ESTÓRIAS
DE VIDA
 
'A falar para o boneco' é um espetáculo cheio de humor, animais, ventriloquismo, música, estupidez e
estórias de vida. João Seabra encheu o palco com os seus "amigos", o macaco Sidónio, o burro Zoina,
o velho Antunes, a avestruz Truz e muitos outros e partilhou estórias, momentos de humor, sketchs
cómicos, musicas engraçadas e idiotice inata, num espetáculo de ritmo delirante onde as situações de
humor surgiram 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.
 
Sofia Monteiro |
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O Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM) acolhe, no próximo dia 17 de
outubro, um workshop sobre Internacionalização e Apoio às Empresas. A iniciativa, promovida pela
Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV), conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde, com início a partir das 17h00.
 
A sessão de abertura contará com intervenções do presidente do Município de Mangualde, João
Azevedo, e do presidente da AIRV, Carlos Marta. Segue-se a apresentação do Projeto "Exportar Mais"
e a sensibilização sobre a importância da internacionalização para a competitividade das Pequenas e
Médias Empresas (PME's), por José Costa, consultor empresarial. Já o tema "Apoios às empresas no
âmbito do Portugal 2020" será abordado por Miguel Pipa, consultor. No final haverá um espaço para
debate, estando previsto o encerramento deste evento para as 18h e 15.
 
Todos os interessados podem fazer a sua inscrição na AIRV (Edifício Expobeiras - Parque Industrial de
Coimbrões 3500-618), ou pelo telefone 232 470 290, pelo fax 232 470 299 ou pelo email
geral@airv.pt.
 
PROGRAMA
 
17h00 | Abertura - João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde e Carlos Marta, Presidente da
AIRV
 
17h10 | Apresentação do Projeto 'Exportar +' e sensibilização sobre a importância da
internacionalização para a competitividade das PME's - José Costa, Consultor
 
17h40 | Apoios às empresas no âmbito do Portugal 2020 - Miguel Pipa, Consultor
 
18h00 | Debate
 
18h15 | Encerramento
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workshop sobre Internacionalização e Apoio às Empresas
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  5 de Outubro de 2016
8 Views
 
O Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde (CIDEM) acolhe, no próximo dia 17 de
outubro, um workshop sobre Internacionalização e Apoio às Empresas. A iniciativa, promovida pela
AIRV - Associação Empresarial da Região de Viseu, conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde e tem início às 17h00.
 
A sessão de abertura será proferida pelo edil mangualdense, João Azevedo, e pelo Presidente da AIRV,
Carlos Marta. Segue-se a apresentação do Projeto 'Exportar +' e a sensibilização sobre a importância
da internacionalização para a competitividade das PME's, por José Costa, Consultor. O 'Apoios às
empresas no âmbito do Portugal 2020' será explicado por Miguel Pipa, Consultor. No final haverá um
espaço para debate, estando previsto o termino para as 18h15.
 
Todos os interessados podem fazer a sua inscrição na AIRV (Edifício Expobeiras - Parque Industrial de
Coimbrões 3500-618), pelo telefone 232 470 290, pelo fax 232 470 299 ou pelo email geral@airv.pt.
 
PROGRAMA
 
17h00 | Abertura - João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde e Carlos Marta, Presidente da
AIRV
 
17h10 | Apresentação do Projeto 'Exportar +' e sensibilização sobre a importância da
internacionalização para a competitividade das PME's - José Costa, Consultor
 
17h40 | Apoios às empresas no âmbito do Portugal 2020 - Miguel Pipa, Consultor
 
18h00 | Debate
 
18h15 | Encerramento
 
Por:MM
 
5 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Teatro: espetáculo musical 14 DE OUTUBRO, 21H30, COMPLEXO PAROQUIAL DE MANGUALDE No
próximo dia 14 de outubro, Mangualde vai ser o palco de
 
Teatro: espetáculo musical
 
14 DE OUTUBRO, 21H30, COMPLEXO PAROQUIAL DE MANGUALDE
 
No próximo 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 nº 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.
 
Sofia Monteiro
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Por Lusa|17:34
 
O programa Centro 2020 aprovou os primeiros 10 projetos dos planos estratégicos de
desenvolvimento urbano (PEDU) dos municípios da região, foi hoje anunciado.
 
"Estes projetos, de regeneração urbana e mobilidade urbana sustentável, representam um montante
de apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de cerca de 6,6 milhões de euros",
refere uma nota da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
 
Nesta fase, são seis os municípios contemplados pelos apoios, para um ou mais projetos: Alcobaça,
Castelo Branco, Coimbra, Mangualde, Pombal e Torres Novas.
 
17:34
 
Por Lusa

Página 40



A41
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O programa Centro 2020 aprovou os primeiros 10 projetos dos planos estratégicos de
desenvolvimento urbano (PEDU) dos municípios da região, foi hoje anunciado. "Estes projetos, de
regeneração urbana e mobilidade urbana sustentável, representam um montante de apoio do Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de cerca de 6,6 milhões de euros", refere uma nota da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Nesta fase, são seis os
municípios contemplados pelos apoios, para um ou mais projetos: Alcobaça, Castelo Branco, Coimbra,
Mangualde, Pombal e Torres Novas.
 
06 | 10 | 2016   17.35H
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WORKSHOP O Centro de
Inovação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde (CI-
DEM) acolhe, no próximo dia
17 deste mês, um workshop
sobre Internacionalização e
Apoio às Empresas. A iniciati -
va, promovida pela Associa-
ção Empresarial da Região de

Viseu (AIRV), conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Mangualde e tem início às
17h00.

A sessão de abertura será
proferida pelo edil mangual-
dense, João Azevedo, e pelo
presidente da AIRV, Carlos
Mar ta. Segue-se a apresenta-

ção do projecto “Exportar +” e
a sensibilização sobre a impor-
tância da internacionalização
para a competitividade das
PME, por José Costa, consul-
tor. Os “Apoios às empresas no
âmbito do Portugal 2020” será
explicado por Miguel Pipa,
consultor. No final haverá um

espaço para debate, estando
previsto o termino para as
18h15.

Todos os interessados po-
dem fazer a sua inscrição na
AIRV, através do telefone 232
470 290, pelo fax 232 470 299
ou ainda pelo e-mail
geral@airv.pt. |

Internacionalização e apoio 
às empresas debatidos em Mangualde
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HOJE

Formação 
em Armamar

O salão nobre da Câmara
Municipal de Armamar aco-
lhe, a partir das 15h00, uma
acção de formação e sensi-
bilização em torno da temá-
tica do Acolhimento de Re-
fugiados. 

Reunião de
Câmara em 
Resende

O Executivo da Câmara
Municipal de Resende
reúne, pelas 10h30, no Salão
Nobre do Edifício dos Paços
do Concelho.

AMANHÃ

Acção sobre 
acolhimento 
a refugiados

O Salão Nobre da Câmara
Municipal de Lamego re-
cebe, a partir das 15h00,
uma acção de formação e
sensibilização dedicada ao
acolhimento de refugiados.

Apresentação de
livro na Fundação
Lapa do Lobo

O livro “Casa das Sete Se-
nhoras”, de Tito Mouraz, vai
ser apresentado, pelas
21h30, na Fundação Lapa
do Lobo, em Nelas. A sessão
incluirá a projecção de um
ensaio fotográfico e um
concerto com o músico Fi-
lho da Mãe.

Feriado municipal
em Oliveira
de Frades

As comemorações do Dia
do Município de Oliveira
de Frades decorrem a par-
tir das 14h30, no Cine-tea-
tro Morgado. A sessão so-
lene do feriado municipal
inclui homenagens ao me-
lhor aluno do 12.º ano do
passado ano lectivo, ao
Grupo Desportivo de Oli-
veira de Frades, à empresa
Savibel e a personalidades
do concelho. Seguir-se-á
um lanche convívio.

Curso de Gestão
Empresarial

A Câmara Municipal de
Mangualde, através do CI-
DEM – Centro de Inovação
e Dinamização Empresarial
de Mangualde e em parceria
com a AEM – Associação
Empresarial de Mangualde,
promove, a partir de ama-
nhã, e até dia 12 de Novem-
bro, a 1.ª Edição do Curso de
Formação para Executivos:
“Gestão Empresarial – Ino-
vação e Competitividade”.

PRÓXIMOS DIAS

Lançamento 
de livro

O livro ‘Tomás da Fonseca -
Missionário do Povo - Uma
Biografia’, da autoria de Luís
Filipe Torgal vai ser lançado
sábado, às 17h00, na Biblio-
teca Municipal. A apresenta-
ção estará a cargo de Ar-
mando da Silva e Vitor Neto.

The Secrets
actuam em Vila
Nova de Paiva

Os  ‘The Secrets’, grupo for-
mado por Maria João San-
tos, Joana Ribeiro e Maria
Pinto, estarão em concerto
ao vivo, no Auditório Muni-
cipal Carlos Paredes, no
próximo sábado, a partir
das 21h00, com o apoio do
município de Vila Nova de
Paiva.

II Meeting de
Orientação Dão
Lafões

O II Meeting de Orientação
Dão Lafõe irá decorrer este
sábado e domingo em Sá-
tão.

Naco organiza
festival de teatro

O Festival de Teatro Palco
para Dois ou Menos, organi-
zado pelo Naco, recebe nas
suas instalações, em Olivei-
rinha, Carregal do Sal, a
peça “Ceci N’est Pas Um
Film, Dueto para Maçã e
Ovo”, da Companhia Paulo
Ribeiro. A exibição será no
sábado, pelas 21h30.
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MANGUAlDE
Autarquia promove
formação para executivos
 A Câmara Municipal de Mangualde, através do 
CIDEM – Centro de Inovação e Dinamização Em-
presarial de Mangualde e em parceria com a AEM – 
Associação Empresarial de Mangualde, promove, de 
7 de outubro a 12 de novembro, a primeira edição do 
curso de formação para executivos ‘Gestão Empresa-
rial – Inovação e Competitividade’. 
 A formação tem a duração de 60 horas, sendo mi-
nistrada às sextas-feiras das 14h às 20h e aos sábados 
das 9h às 13h, nas instalações do CIDEM.
 “Convidar responsáveis empresariais e institu-
cionais de Mangualde a conhecer pessoas com re-
conhecido mérito profissional e trazer a sua própria 
experiência empresarial para o grupo de trabalho, 
participantes e convidados, desenvolver a parceria 
existente entre a AEM e o CIDEM, através da oferta 
de serviços às empresas e do contacto entre empresá-
rios, gestores e responsáveis institucionais do sistema 
educativo e da formação profissional” são algumas 
das razões apontadas pela organização para a realiza-
ção do curso. Ao mesmo tempo a formação preten-
de “estimular o desenvolvimento da economia e das 
empresas através da organização e da participação 
em iniciativas associativas e empresariais, designada-
mente de grupos de dinamização da inovação e dos 
negócios”.

Textos: EA
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 CARTAZ
 ExposiçõEs
 
 Viseu
 FNAC do palácio do Gelo: ‘Os Vampiros’, Dese-
nhos de Juan Cavir e argumento de Filipe Melo, até 13 
de janeiro. uma exposição que remete o visitante para 
uma realidade distante: Guiné, Dezembro de 1972; 
Museu Nacional Grão Vasco: 100 Anos do Museu 
Nacional Grão Vasco 1916-2016; ‘Cidades invisíveis’, 
de Maria Barros Abreu; Casa das Memórias: ‘Memó-
rias de engrácia Carrilho’; Museu Almeida Moreira: 
‘Viseu, identificação e reconhecimento. Da vida cita-
dina à vida rural’, de Duarte Belo; Casa da Ribeira: 
‘Burel, a Metamorfose’; Museu do Quartzo: ‘Darwin, 
200 anos (1809-2009)’ – até 30 de outubro; Museu da 
Misericórdia: ‘Recordar, centenário do nascimen-
to do provedor engrácia Carrilho’; Teatro Viriato: 
Foyer – Cartografia(s) (i)Materiais (fotografia), de 
Carlos Fernandes – até 17 de dezembro; FNAC: ‘Os 
Vampiros’ (banda desenhada), de Filipe Melo e Juan 
Cavia – até 13 de janeiro de 2017.
 MANGuAlDe
 Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves: Mos-
tra de fotografia ‘sinergias’. Fotografias de Fernando 
Costa de 3 a 28 de outubro. imagens soltas, momen-
tos simples e únicos, em diversas temáticas.
 TONDelA 
 ACERT: ‘Banhos de lama’, instalação de Andrea 
inocêncio.
 VOuzelA 
 Museu Municipal: exposição de Pintura, de He-
lena liz – até 30 de outubro.
 sáTãO
 Casa da Cultura: ‘Rabiscos como hobby’ (pintu-
ra), de José de Almeida Marques – até 31 de outubro. 
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espetáculo musical de Mary Poppins
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21129

 
Teatro: espetáculo musical de Mary Poppins
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  6 de Outubro de 2016
18 Views
 
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 na sexta-feira, 14 de outubro, 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 nº 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.
 
Por:MM
 
6 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Centro 2020 apoia primeiros projetos de regeneração urbana com 6,6 ME
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-10-2016

Meio: Porto Canal Online

URL:http://portocanal.sapo.pt/noticia/103298

 
Coimbra, 06 out (Lusa) -- O programa Centro 2020 aprovou os primeiros 10 projetos dos planos
estratégicos de desenvolvimento urbano (PEDU) dos municípios da região, foi hoje anunciado.
 
"Estes projetos, de regeneração urbana e mobilidade urbana sustentável, representam um montante
de apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de cerca de 6,6 milhões de euros",
refere uma nota da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).
 
Nesta fase, são seis os municípios contemplados pelos apoios, para um ou mais projetos: Alcobaça,
Castelo Branco, Coimbra, Mangualde, Pombal e Torres Novas.
 
Neste momento, estão também a ser analisadas candidaturas ao mesmo programa que perfazem "um
valor solicitado de FEDER" de cerca de 11,2 milhões de euros.
 
"Isto significa que, muito em breve, o Centro 2020 terá aprovado no âmbito dos PEDU projetos que
totalizam um valor FEDER de 17,8 milhões de euros", adianta a nota da CCDRC, a que preside Ana
Abrunhosa.
 
Estes projetos integram "as estratégias dos centros urbanos de maior dimensão da região Centro, em
domínios como a regeneração urbana, mobilidade sustentável e comunidades desfavorecidas".
 
"A aprovação destas estratégias, cujos contratos foram assinados em maio de 2016, mobiliza um
apoio do Centro 2020 superior a 200 milhões de euros", segundo o gabinete de imprensa da CCDRC.
 
Trata-se de um conjunto de 32 municípios em que as dotações contratualizadas mais importantes
cabem, respetivamente, a Coimbra (18 milhões de euros), Leiria (15 milhões), Viseu (12 milhões),
Aveiro (10 milhões) e Torres Vedras (10 milhões).
 
CSS // SSS
 
Lusa/Fim
 
06-10-2016 17:34
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Centro 2020 aprovou o primeiro pacote de projetos PEDU.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06-10-2016

Meio: Rádio Terra Nova Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=1c17f255

 
O Programa Centro 2020 aprovou o primeiro pacote de projetos dos Planos Estratégicos de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) dos municípios.
 
Estes projetos, de regeneração urbana e mobilidade urbana sustentável, representam um montante
de apoio do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de cerca de 6,6 milhões de euros.
 
Coimbra, Torres Novas, Castelo Branco, Mangualde e Pombal estão entre os municípios com projetos
aprovados nesta primeira fase.
 
Pala além disso, estão em análise candidaturas que perfazem, neste momento, um valor solicitado de
FEDER de cerca de 11,2 milhões de euros. Isto significa que, muito em breve, o Centro 2020 terá
aprovado no âmbito dos PEDU projetos que totalizam um valor FEDER de 17,8 milhões de euros.
 
Estes projetos fazem parte das estratégias dos centros urbanos de maior dimensão da região Centro,
em domínios como a regeneração urbana, mobilidade sustentável e comunidades desfavorecidas.
 
A aprovação destas estratégias, cujos contratos foram assinados em maio de 2016, mobiliza um apoio
do Centro 2020 superior a 200 milhões de euros. Ílhavo terá projetos para cinco milhões de euros de
apoio e Aveiro 10 milhões de fundos comunitários.
 
2016-10-06 14:39
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Mangualde exibe ´Do Alto do Terraço´ - Descla
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-10-2016

Meio: Descla Online

URL:http://descla.pt/agenda/mangualde-exibe-do-alto-do-terraco/

 
Publicidade
 
Mapa não disponível
 
Data / Hora
 
Date(s) - 07/10/2016
0:00
 
Localização
Cineteatro de Mangualde
 
Categorias
 
O filme 'Do Alto do Terraço', exibido em Mangualde a 7 de outubro de 1962, 'Aconteceu no Cineteatro
há 54 anos' e é hoje relembrado pela Câmara Municipal de Mangualde. Um filme de grande poder
universal que apaixonou todos os públicos do mundo e que retrata o amor em todos os seus aspetos e
facetas. Do alto do terraço vê-se o amor verdadeiro, o falso amor e todo o imprevisto maravilhoso da
vida com as suas intrigas, as suas ambições, os seus desesperos, as suas traições e as suas alegrias.
Um filme excecional destinado a obter todos os prémios e que contou com um elemento de luxo
composto por Paul Newman e Joanne Woodward.
 
A peça integra a campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida semanalmente pela autarquia
mangualdense.
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. 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 contacto 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. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
Out 7, 2016
 
Revista Descla
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111 A requalificação do 
Terreiro da Erva, Praça do Ar-
nado e rua Simões de Castro 
(Coimbra); os arranjos urba-
nísticos do centro histórico 
de Pombal, incluindo a rua 
de Leiria; e a qualificação do 
espaço público do bairro do 
Modormo (Mangualde), são 
três exemplos dos 10 proje-
tos de reabilitação urbana 
pioneiros na aprovação de 
candidaturas a fundos es-
truturais.

A Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Re-
gional do Centro (CCDRC) 
anunciou ontem, para o con-
junto dos referidos projetos 
destas três cidades, respeti-
vamente, um apoio aprova-
do de 951,3 mil euros, 196,3 
mil euros e 302,3 milhões 
de euros.

Acrescentando os finan-
ciamentos aprovados para 
outras cidades do território 
do Centro – Castelo Branco, 
Torres Novas e Alcobaça – o 
valor do financiamento já 
aprovado é de 6,6 milhões 
de euros

Trata-se do primeiro pacote 
de projetos dos Planos Estra-
tégicos de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) dos municí-
pios, dirigido “à regeneração 
urbana e mobilidade urbana 
sustentável”, com verbas do 
Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional (FEDER). 

Para além disso, estão em 
análise candidaturas que 
perfazem, neste momento, 
um valor solicitado de FE-
DER de cerca de 11,2 milhões 
de euros. Isto significa que, 
muito em breve, o Centro 
2020 terá aprovado no âm-
bito dos PEDU projetos que 
totalizam um valor FEDER de 
17,8 milhões de euros. 

Estes projetos fazem parte 
das estratégias dos centros 
urbanos de maior dimensão 
da região Centro. A aprova-
ção das estratégias apresen-
tadas, cujos contratos foram 
assinados em maio de 2016, 
mobiliza um apoio do Cen-
tro 2020 superior a 200 mi-
lhões de euros.

Os três maiores valores to-
tais por concelho vão para 
Coimbra (18 milhões), Leiria 
(15 milhões) e Viseu (12 mi-
lhões). | António Rosado

Primeiro FEDER aprovado

Complemento à requalificação do centro de Pombal é uma das aprovações

Região Centro

Estão em análise candi-
daturas que perfazem, 
juntamente com os já 
aprovados, um valor 
solicitado de FEDER de 
cerca de 17,8 milhões de 
euros

1   Coimbra é a cidade 
com maior valor de 
candidaturas finais

2   Regeneração e 
mobilidade urbana
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Este é o primeiro pacote de projetos dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano dos municípios, dirigido “à regeneração urbana e mobilidade urbana 
sustentável”, com verbas do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional >Pág 11

Centro 2020 aprova 6,6 milhões de euros em 
projetos de regeneração urbana para o Centro
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A requalificação do Bairro do
Modormo, em Mangualde, é o
primeiro projecto do Plano Es-
tratégico de Desenvolvimento
Urbano (PEDU) do distrito de
Viseu a garantir financiamento
através do Centro 2020. 

A Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC) divulgou on-
tem, em nota enviada à Im-
prensa, o primeiro pacote de
projectos dos PEDU municipais
a ser aprovado no âmbito do

Programa Regional e o projecto
de Mangualde, com 411 mil eu-
ros de investimento global, cor-
responde a um apoio comuni-
tário de cerca de 302 mil euros.

Além de Mangualde, são con-
templados neste primeiro pa-
cote os municípios de Coimbra
(com dois projectos), Alcobaça
(com um projecto), Castelo
Branco (com três projectos),
Pombal (com dois projectos) e
Torres Novas (com um pro-
jecto), todos com projectos de

regeneração urbana e mobili-
dade urbana sustentável. Estão,
de acordo com a CCDRC, agora
em análise candidaturas que
prefazem um apoio de FEDER
de 11,2 milhões de euros. 

Todos estes projectos fazem
parte das estratégias delinea-
das pelos municípios da região
para os centros urbanos de
maior dimensão em domínios
da regeneração urbana, mobi-
lidade sustentável e ainda de
comunidades desfavorecidas

que, no seu conjunto, corres-
pondem a um financimento,
pelo do Programa Centro 2020
de mais de 200 mil euros.

Coimbra é o município com
maior dotação (18 milhões de
euros), seguida de Leiria (15
milhões de euros), Viseu (12
milhões euros), Aveiro e Torres
Novas (10 milhões), Figueira
da  Foz (sete milhões), Alco-
baça, Castelo Branco, Águeda
e Guarda (6,5 milhões de eu-
ros), entre outros. |

Bairro de Mangualde com
financiamento do Centro 2020
CCDRC Aprovado primeiro pacote de projectos dos PEDU dos municípios correspondente a um apoio 
de 6,6 milhões de euros. No distrito, Mangualde é o primeiro município do distrito de Viseu a ser contemplado

Bairro do Modormo vai ter apoio de 302 mil euros
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HOJE

Acção sobre 
acolhimento 
a refugiados

O Salão Nobre da Câmara
de Lamego recebe, às
15h00, uma acção de for-
mação dedicada ao acolhi-
mento de refugiados.

Apresentação de
livro na Fundação
Lapa do Lobo

O livro “Casa das Sete Se-
nhoras”, de Tito Mouraz, vai
ser apresentado, pelas
21h30, na Fundação Lapa
do Lobo, em Nelas. A sessão
incluirá a projecção de um
ensaio fotográfico e um
concerto com o músico Fi-
lho da Mãe.

Feriado municipal
em Oliveira
de Frades

As comemorações do Dia
do Município de Oliveira
de Frades decorrem a par-
tir das 14h30, no Cine-tea-
tro Morgado. A sessão so-
lene do feriado municipal
inclui homenagens ao me-
lhor aluno do 12.º ano do
passado ano lectivo, ao
Grupo Desportivo de Oli-
veira de Frades, à empresa
Savibel e a personalidades
do concelho. Seguir-se-á
um lanche convívio.

Curso de Gestão
Empresarial

A Câmara de Mangualde,
através do CIDEM – Centro
de Inovação e Dinamização
Empresarial de Mangualde
e em parceria com a AEM –
Associação Empresarial de
Mangualde, promove, até
dia 12 de Novembro, a 1.ª
Edição do Curso de Forma-
ção para Executivos: “Ges-
tão Empresarial – Inovação
e Competitividade”.

AMANHÃ

Lançamento 
de livro

O livro ‘Tomás da Fonseca -
Missionário do Povo - Uma

Biografia’, da autoria de Luís
Filipe Torgal vai ser lançado,
às 17h00, na Biblioteca Mu-
nicipal. A apresentação es-
tará a cargo de Armando da
Silva e Vitor Neto.

The Secrets
actuam em Vila
Nova de Paiva

Os  ‘The Secrets’, grupo for-
mado por Maria João San-
tos, Joana Ribeiro e Maria
Pinto, estão em concerto ao
vivo, no Auditório Municipal
Carlos Paredes, a partir das
21h00, com o apoio da câ-
mara de Vila Nova de Paiva.

II Meeting de
Orientação Dão
Lafões

O II Meeting de Orientação
Dão Lafõe irá decorrer ama-
nhã e domingo em Sátão.

Naco organiza
festival de teatro

O Festival de Teatro Palco
para Dois ou Menos, organi-
zado pelo Naco, recebe nas
suas instalações, em Olivei-
rinha, Carregal do Sal, a
peça “Ceci N’est Pas Um
Film, Dueto para Maçã e
Ovo”, da Companhia Paulo
Ribeiro. A exibição será pe-
las 21h30.

“Feira Terras” em
Vila Nova de Paiva

A “Feira Terras” realiza-se
até dia 22 de Outubro na es-
planada do Posto de Tu-
rismo, junto ao Auditório
Municipal Carlos Paredes,
em Vila Nova de Paiva.

AMANHÃ

Caminhada 
temática

A Associação Recreativa e
Cultural de Alvarelhos rea-
liza mais uma caminhada
temática. A colectividade es-
colheu o Núcleo Museoló-
gico das Escolas Primárias
do Concelho de Carregal do
Sal como motivo da inicia-
tiva. O local de partida é o
largo das Cruzes, em Alvare-
lhos, pelas 9h00.
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Bairro de Mangualde com financiamento do Centro 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-10-2016

Meio: Diário de Viseu Online

URL:http://www.diarioviseu.pt/noticia/11056

 
A requalificação do Bairro do Modormo, em Mangualde, é o primeiro projecto do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do distrito de Viseu a garantir financiamento através do Centro
2020.
 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) divulgou ontem, em no
 
A requalificação do Bairro do Modormo, em Mangualde, é o primeiro projecto do Plano Estratégico de
Desenvolvimento Urbano (PEDU) do distrito de Viseu a garantir financiamento através do Centro
2020.
 
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) divulgou ontem, em nota
enviada à Imprensa, o primeiro pacote de projectos dos PEDU municipais a ser aprovado no âmbito do
Programa Regional e o projecto de Mangualde, com 411 mil euros de investimento global, corresponde
a um apoio comunitário de cerca de 302 mil euros.
 
Leia a notícia completa na edição em papel.
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Antigas Minas Recuperadas Entregues a Município, Freguesias e Associações de
Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07-10-2016

Meio: Governo de Portugal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e5cdea12

 
O Governo, Através do Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, Cedeu as Áreas das
Antigas Explorações Mineiras de Cunha Baixa e de Espinho à Comunidade Local de Mangualde.
a Recuperação
 
O Governo, através do Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, cedeu as áreas das
antigas explorações mineiras de Cunha Baixa e de Espinho à comunidade local de Mangualde.
 
A recuperação ambiental destas minas, a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM)
representou um investimento total de 6,5 milhões de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
No que diz respeito à área recuperada da antiga mina de Cunha Baixa, foi assinado um protocolo de
cedência à Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde de um sistema de regadio
agrícola construído pela EDM.
 
O sistema inclui um açude que recebe águas pluviais e permite regar cerca de dez hectares de
terrenos agrícolas respeitantes a 19 parcelas beneficiárias.
 
Foi também celebrado um protocolo de entrega, ao município de Mangualde e à Freguesia de Cunha
Baixa, do edifício do Centro Interpretativo e o Parque de Merendas anexo, construídos pela EDM.
 
A mina de Cunha Baixa funcionou entre 1967 e 1993 e a respetiva recuperação ambiental representou
um investimento na ordem dos 6 milhões de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
Já a área recuperada da antiga mina de Espinho vai ser utilizada para treino e divulgação de
atividades no âmbito da proteção civil através de um protocolo entre o Município de Mangualde, a
Freguesia de Espinho, e a associação Grupo de Intervenção Operações de Proteção e Socorro (K9V -
GIOPS).
 
A mina de Espinho foi explorada entre 1988 e 1990 e a recuperação ambiental representou um
investimento de cerca de meio milhão de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
As minas de Cunha Baixa e de Espinho, no concelho de Mangualde, foram desativadas em 1991 e
1990, respetivamente, após exploração de urânio.
 
2016-10-07 às 12:16
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  IMPOSTOS

Texto Irene Ferreira

MANGUALDE MANTÉM IMI NOS 0,4% 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL APROVA, POR MAIORIA, IMI PARA 2017. PSD/CDS VOTOU CONTRA 
OS 0,4% POR CONSIDERAR QUE VÃO PENALIZAR OS MANGUALDENSES. POR OUTRO LADO, O 
EXECUTIVO REFERE QUE A AUTARQUIA NÃO PODE TOMAR DECISÕES QUE DIFICULTEM O 
DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO.

O município de Mangualde 
mantém o valor do IMI para 
2017 nos 0,4%. Um valor apro-

vado por maioria na última Assembleia 
Municipal, com os votos contra da coli-
gação PSD/CDS. Segundo o presidente 
do município, a autarquia não governa 
“para fazer decisões populistas”. João 
Azevedo recorda que encontrou em 
2009 “uma câmara falida”, sem capaci-
dade de pagar aos fornecedores “num 
prazo justo”. “Passámos por momentos 
muito difíceis e tivemos de ser fortes e 
corajosos para que pudéssemos levar 
avante aquilo que foi a melhoria das 
condições financeiras do município 
para darmos mais condições aos man-
gualdenses”, refere. O edil explica que o 
executivo não pode tomar decisões que 
coloquem em “perigo” o desenvolvi-
mento do concelho, uma vez que “ain-
da estamos no ajustamento financeiro, 
um plano muito difícil”. Daí a proposta 
do valor do IMI para o próximo ano, 
em Mangualde, manter-se nos 0,4%.
O valor final mereceu o voto contra 
da coligação do PSD/CDS. O vereador 
Joaquim Messias justifica a votação por 
considerar que a percentagem apre-
sentada pelo executivo socialista “vem 
penalizar os mangualdenses”.
“Primeiro porque o atual governo re-
duziu as taxas máximas de referência 
para o IMI o que levou a que grande 
parte dos municípios da região tam-
bém tivessem ajustado essa redução, 
o que não aconteceu com Mangualde, 
que mantém a taxa 0,4%”. Para além 
disso, o vereador da oposição explica 
que a proposta apresentada pelo 
presidente da autarquia “leva a um 
agravamento do IMI para as famílias”. 

Joaquim Messias refere-se à taxa de 
redução apresentada para as famílias 
com um, dois e três filhos. “Ao contrá-
rio do que aconteceu no ano passado, a 
proposta apresentada deixou de ser em 
termos percentuais e passa a ser nomi-
nal. Começa em 20 euros e vai subindo 
até ao terceiro filho, 20, 30 e 40 euros”. 
Na opinião do vereador, essa redução 
vai aumentar o imposto porque, como 
diz, a redução no valor percentual era 
superior. Joaquim Messias refere que 
a coligação já tinha apresentado em 
reunião de câmara (onde também 
tinha votado contra, a proposta do 
executivo) que deveria existir um 
ajustamento da taxa global de IMI de 
0,375, de forma a salvaguardar o au-
mento que está previsto em resultado 
da redução nominal para as famílias. 
“Dessa maneira votamos contra”, 
justifica. “Entendemos que da mesma 
maneira que o senhor presidente no 
ano passado anunciou, e bem, uma 
redução do IMI para as famílias de 
Mangualde, neste momento a bem 
da verdade, é que vai aumentar o IMI 
para as famílias mangualdenses”, 
conclui.

OPOSIÇÃO CONTRA 
AJUSTAMENTOS 
DIRETOS…
Na última Assembleia Muni-
cipal, Sobral Abrantes (PSD) 
questionou o presidente do 
município sobre os ajustes di-
retos de mais de 200 mil euros 
atribuídos a empresas de fora 
do concelho de Mangualde e 
do distrito de Viseu. “Quando 
questionado o presidente da 
câmara sobre quais os motivos 
e quais os critérios da escolha, 
nada respondeu, limitou-se a 
dizer que foi cumprida a lei”. 
Para o deputado municipal 
interessa dizer qual a razão 
pela escolha de empresas 
de outros distritos do país. 
Segundo Sobral Abrantes, “é 
obscura a decisão da câmara e 
o senhor presidente terminou 
dizendo que nem conhecia as 
empresas, nem sabia porque 
motivo tinham sido aquelas 
empresas escolhidas”. “Quan-
do um presidente da Câmara 
não sabe porque motivo se 
gasta mais de 200 mil euros 
com determinadas empresas 
estamos mal. Certamente 
Mangualde merecia um presi-
dente mais atento às despesas 
do concelho”, adianta. Sobral 
Abrantes refere-se a empresas 
de “prestação de serviços de 
projetos de engenharia de 
obras a executar no concelho, 
assim como de ajustes dire-
tos de fornecimentos de ma-
terial de proteção”. Críticas 
que o presidente do municí-
pio considera “desajustadas 
e com falta de conhecimento 
de todo o processo admi-
nistrat ivo e autárquico”. 
João Azevedo adianta que 
o município mangualdense 
atua sempre na perspeti-
va  do que é  mel hor  pa r a 
o  c onc e l ho  e  pr o c u r a  o s 
fornecedores locais quando 
apre s ent a m a s  me l hore s 
propostas. “Quando não são 
apresentadas as melhores 
propostas ou quando não há 
os serviços que pretendemos 
em Mangualde, compramos 
fora. Seria de mau tom com-
prarmos em Mangualde se 
não fosse a melhor proposta 
para o município”, explica.

Ao contrário do que 
aconteceu no ano 
passado, a proposta 
apresentada deixou 
de ser em termos 
percentuais e passa a ser 
nominal
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  400 MIL EUROS

REGENERAÇÃO URBANA 
DO BAIRRO DO MODORNO

A autarquia de Mangualde arrancou esta 
semana com a requalificação Urbana 
do Bairro do Modorno, no âmbito do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU). A requalificação do es-
paço público do Bairro é assim o primeiro 
investimento na regeneração urbana de 
Mangualde. O investimento estimado em 
400 mil serve para requalificar infraestru-
turas, melhorar a pavimentação existente 
e aumentar a eficiência energética na 
iluminação pública.
Para o presidente da Câmara Municipal, 
João Azevedo, “está dado o primeiro pas-
so para o início do que será o maior in-
vestimento público das últimas décadas 
no concelho. É o princípio de uma janela 
de oportunidades que representa uma 
nova página para o concelho, que vai 
atrair ainda mais investimento privado”, 
constatou. Segundo o autarca, “todos a 
prometeram e ninguém a cumpriu e este 
executivo cumpriu o que prometeu, que 
é a reabilitação do Bairro do Modorno”.
As obras vão decorrer ao longo dos pró-
ximos meses e vão ser alargadas a outras 
infraestruturas próximas daquela zona 
da cidade, como o Pavilhão Municipal, do 
Pavilhão da Escola Secundária Felismina 
Alcântara, assim como a reabilitação da 
própria escola secundária e da Escola 
Gomes Eanes de Azurara. João Azevedo 
falou em um milhão de euros para a re-
qualificação das diversas infraestruturas.
O edil garantiu que o projeto da requalifi-
cação urbana vai permitir “que as pessoas 
olhem para Mangualde como sendo um 
concelho moderno e atrativo para viver”. 
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3º Trail Aldeias do Mondego em Mangualde
 
Posted by:  Antonio Pacheco
 
 
 
  6 de Outubro de 2016
64 Views
 
Quatro escalões de trail
 
No próximo dia 19 de novembro, Mangualde acolhe o 3º Trail Aldeias do Mondego. A iniciativa é
organizada pelo Centro Desportivo Abrunhosense e conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde. A prova está dividida em quatro escalões: trail longo (42 km), trail curto (21 km),
caminhada/mini trail (10 km) e caminhada solidária (4 km) e será apadrinhada pelo atleta Armando
Teixeira. O início está marcado para as 9h00.
 
O trail longo sai de Mangualde, sobem a Senhora do Castelo e passam por Almeidinha, Senhora de
Cervães, Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Rio Mondego, Contenças de Cima, Abrunhosa do
Mato, Cunha Baixa, Cubos e acaba em Mangualde. O trail curto sai de Abrunhosa do Mato e a acabar
em Mangualde. A caminhada/mini trail tem 10 km para caminhar ou correr conforme cada pessoa
gostar. A caminhada solidária reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. No final são
mais de 50 prémios à espera dos vencedores. A equipa mais participativa recebe ainda um leitão
assado.
 
As inscrições poderão ser feitas através do site http://acorrer.pt/eventos/info/1170 até 15 de
novembro. Podem obter mais informações na página www.facebook.com/trailaldeiasdomondego ou
através do email trailaldeiasdomondego@gmail.com ou do telefone 924 427 868.
 
O trai l  running é uma corrida pedestre em Natureza, com o mínimo de percurso
pavimentado/alcatroado, que não deverá exceder 10% do percurso total, em vários ambientes (serra,
montanha, alta montanha, planície, etc) e terrenos (estradão, caminho florestal, trilho, single track,
etc), idealmente - mas não obrigatoriamente - em semi ou autossuficiência, a realizar de dia ou
durante a noite, em percurso devidamente balizado e marcado e em respeito pela ética desportiva,
lealdade, solidariedade e pelo meio ambiente.
 
Por:Mun.Mangualde
 
6 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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O presidente da Empresa de
Desenvolvimento Mineiro
(EDM), Rui da Silva Rodrigues,
anunciou que nos próximos
anos serão investidos mais de
14 milhões de euros na recu-
peração ambiental das minas
abandonadas do concelho de
Mangualde.

Na cerimónia de assinatura de
vários protocolos que visam a
valorização dos espaços já re-
cuperados, Rui da Silva Rodri-
gues lembrou o «esforço de rea-
bilitação que já foi realizado»
pela EDM no concelho de Man-
gualde. «Só em obras já investi-
mos 7,5 milhões de euros, mas
temos em curso e vamos ainda
ter que realizar obras que as-

cendem a cerca de 14 milhões
de euros», afirmou. 

Segundo o presidente da
EDM, o concelho de Mangual -
de terá «a segunda maior inter -
venção no âmbito do progra -
ma da recuperação das minas
abandonadas», a seguir à Urgei-
riça, no concelho vizinho de Ne-
las. Depois da realização de um
conjunto de estudos e de pro-
jectos entre 2001 e 2006, a EDM
executou obras nas áreas mi-
neiras de Espinho (entre 2006 e
2008), da Cunha Baixa e da Frei-
xiosa (entre 2009 e 2015).

«Neste momento temos um
curso uma obra, que temos pro-
gramada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães», ex-

plicou, acrescentando que fal-
tam realizar outras em Quinta
do Bispo e Pinhal do Souto.

Sexta-feira, a empresa de ca-
pitais públicos assinou um pro-
tocolo com a Câmara de Man-

gualde que, segundo Rui da
Silva Rodrigues, «reflecte uma
nova abordagem da EDM em
relação à utilização destes es-
paços». «Queremos que essa
nova utilização envolva a pro-

ximidade das câmaras, das jun-
tas de freguesia e tenha um en-
volvimento genérico de respon-
sabilização, quer da EDM, quer
do município», frisou.

Na sua opinião, «esta parceria
vai potenciar a dinamização de
mais iniciativas quer no apro-
veitamento das áreas recupera-
das, quer dos activos reabilita-
dos». Também com esse objec-
tivo, foram assinados três pro-
tocolos de cedência, nomea -
damen te da antiga área mineira
de Espinho ao Corpo de Inter-
venção em Operações de Pro-
tecção e Socorro (CIOPS) para
treino de cães de busca e resgate,
do sistema de distribuição de
águas da Cunha Baixa (que per-

mitirá regar cerca de 10 hectares
de terrenos) e de um edifício
para que a Junta de Freguesia
da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da activi-
dade mineira da região.

«Esperamos que a junta de
freguesia consiga traduzir
aquele espaço num verdadeiro
centro interpretativo que fique
na rota do turismo da região
como um marco importante de
homenagem à actividade mi-
neira do passado, que foi muito
importante para a região», disse.

Rui da Silva Rodrigues refe-
riu ainda que tem um desafio
com o presidente da autarquia,
João Azevedo, de fazerem
«uma brochura da actividade
e do património mineiro».
Lembrou que a exploração das
minas ajudou a economia, mas
deixou um grande passivo am-
biental. Portanto, considera
que o melhor é, depois de os
espaços estarem ambiental-
mente reabilitados, apro veitá-
los para a agricultura, para ac-
tividades da protecção civil e
também para o turismo.|

Investimento de 14 milhões 
nas antigas minas de Mangualde
Ambiente Empresa de Desenvolvimento Mineiro assinou protocolo com município

D.R.

Protocolo entre autarquia e Empresa de Desenvolvimento Mineiro 
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Recuperação das minas abandonadas de Mangualde vai continuar
 
2016-10-08
 
Hoje, 7 de outubro, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam a
valorização das minas já recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no concelho.
Ficando o compromisso de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na recuperação
ambiental das minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Rui da Silva
Rodrigues, e o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer
no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
 
2016-10-08
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O município de Mangualde mantém o valor do IMI para 2017 nos 0,4%. Um valor aprovado por
maioria na última Assembleia Municipal, com os votos contra da coligação PSD/CDS.(Leia mais)
 
· Artigo edição impressa n.º 756 (07/10/2016)
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Recordar o filme 'Do Alto do Terraço' em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
8 de Outubro de 2016
 
32 Views
 
O filme 'Do Alto do Terraço', exibido em Mangualde a 7 de outubro de 1962, 'Aconteceu no Cineteatro
há 54 anos' e é hoje relembrado pela Câmara Municipal de Mangualde.
 
Um filme de grande poder universal que apaixonou todos os públicos do mundo e que retrata o amor
em todos os seus aspetos e facetas. Do alto do terraço vê-se o amor verdadeiro, o falso amor e todo o
imprevisto maravilhoso da vida com as suas intrigas, as suas ambições, os seus desesperos, as suas
traições e as suas alegrias. Um filme excecional destinado a obter todos os prémios e que contou com
um elemento de luxo composto por Paul Newman e Joanne Woodward.
 
A peça integra a campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.' promovida semanalmente pela autarquia
mangualdense.
 
RELANÇAR O CINETEATRO DE MANGUALDE E INCENTIVAR
 
O CONTACTO COM AS FONTES PRIMÁRIAS SÃO OS PRINCIPAIS OBJETIVOS
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. 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 contacto 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. Esta iniciativa tem como
intuito criar um maior dinamismo e relançar o Cineteatro de Mangualde.
 
Por:MM
 
8 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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O Centro Desportivo Abrunhosense, com a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de
Freguesia da Cunha Baixa e Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, vai realizar no dia 19 de
novembro de 2016, pelas 9h30, o 3º Trail Aldeias do Mondego.
 
O evento será composto por um Trail Longo com 42 km de distância, um Trail Curto com 21 km e uma
Caminhada com 10 km de extensão. A partida do Trail Longo e Caminhada decorrerá junto da Câmara
Municipal Mangualde. O Trail Curto terá partida em Abrunhosa do Mato.
 
Escalões Masculinos:
 
Seniores (18 a 39 anos)
 
Veteranos M40 (40 a 49 anos)
 
Veteranos M50 (50 anos ou mais)
 
Escalões Femininos:
 
Seniores (18 a 39 anos)
 
Veteranas F40 (40 a 49 anos)
 
Veteranas F50 (50 anos ou mais)
 
Inscrições:
 
Devem ser efetuadas online no site acorrer.pt, até ao dia 15 de novembro de 2016. As inscrições são
limitadas a 200 participantes no Trail Longo, 200 no Trail Curto e outros 200 na Caminhada.
 
Regulamento:
 
Localização:
 
Data:
 
Sábado, 19 Novembro, 2016 - 09:30
 
Distância:
 
42.00 km
 
21.00 km
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O Governo, através do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, cedeu as áreas das
antigas explorações mineiras de Cunha Baixa e de Espinho à comunidade local de Mangualde. A
recuperação ambiental destas minas, a cargo da Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM)
representou um investimento total de 6,5 milhões de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
No que diz respeito à área recuperada da antiga mina de Cunha Baixa, foi assinado um protocolo de
cedência à Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde de um sistema de regadio
agrícola construído pela EDM.
 
O sistema inclui um açude que recebe águas pluviais e permite regar cerca de dez hectares de
terrenos agrícolas respeitantes a 19 parcelas beneficiárias.
 
Foi também celebrado um protocolo de entrega, ao município de Mangualde e à Freguesia de Cunha
Baixa, do edifício do Centro Interpretativo e o Parque de Merendas anexo, construídos pela EDM.
 
Recuperação ambiental
 
A mina de Cunha Baixa funcionou entre 1967 e 1993 e a respectiva recuperação ambiental
representou um investimento na ordem dos 6 milhões de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
Já a área recuperada da antiga mina de Espinho vai ser utilizada para treino e divulgação de
actividades no âmbito da protecção civil através de um protocolo entre o Município de Mangualde, a
Freguesia de Espinho, e a associação Grupo de Intervenção Operações de Protecção e Socorro (K9V -
GIOPS).
 
A mina de Espinho foi explorada entre 1988 e 1990 e a recuperação ambiental representou um
investimento de cerca de meio milhão de euros, comparticipado por fundos europeus.
 
As minas de Cunha Baixa e de Espinho, no concelho de Mangualde, foram desactivadas em 1991 e
1990, respectivamente, após exploração de urânio.
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para actividades da protecção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro".
 
O autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
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Já para o presidente da EDM, Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "reflectem uma nova abordagem
da EDM em relação à utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a
proximidade das Câmaras, das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de
responsabilização, quer da EDM, quer do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar
a dinamização de mais iniciativas quer no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos activos
reabilitados".
 
Com um investimento global que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a
intervenção em Mangualde representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da
recuperação das minas abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um
conjunto de estudos e de projectos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e
da Cunha Baixa e da Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a
sua conclusão para 2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal
do Souto" referiu Rui da Silva Rodrigues.
 
Agricultura e Mar Actual
 
Sat, 08 Oct 2016 20:17:51 +0200
 
CarlosCaldeira
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Valorização das minas já recuperadas em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
9 de Outubro de 2016
 
41 Views
 
A Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam a valorização das
minas já recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no concelho. Ficando o
compromisso de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na recuperação ambiental das
minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Rui da Silva Rodrigues, e o
Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, nesta sexta-feira.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS ESTAREM AMBIENTALMENTE REABILITADOS,
 
APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM PARA O
TURISMO"
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer
no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
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representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
 
Por:MM
 
9 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Investimento de 14
milhões nas antigas
minas de Mangualde
Ambiente Empresa de Desenvolvimento Mineiro assinou
protocolo com a Câmara

O presidente da Empresa de
Desenvolvimento Mineiro
(EDM), Rui da Silva Rodrigues,
anunciou que nos próximos
anos serão investidos mais de
14 milhões de euros na recu-
peração ambiental das minas
abandonadas do concelho de
Mangualde.

Na cerimónia de assinatura
de vários protocolos que vi-
sam a valorização dos espaços
já recuperados, Rui da Silva
Rodrigues lembrou o "esforço
de reabilitação que já foi reali-
zado" pela EDM no concelho
de Mangualde.

"Só em obras já investimos
7,5 milhões de euros, mas te-
mos em curso e vamos ainda
ter que realizar obras que as-
cendem a cerca de 14 milhões
de euros", afirmou.

Segundo o presidente da
EDM, o concelho de Mangual -
de terá "a segunda maior inter -
venção no âmbito do progra -
ma da recuperação das minas
abandonadas", a seguir à Ur-
geiriça, no concelho vizinho de
Nelas.

Depois da realização de um
conjunto de estudos e de pro-
jectos entre 2001 e 2006, a
EDM executou obras nas áreas
mineiras de Espinho (entre
2006 e 2008), da Cunha Baixa
e da Freixiosa (entre 2009 e
2015).

"Neste momento temos um
curso uma obra, que temos
programada a sua conclusão
para 2017, em Póvoa de Cer-
vães", explicou, acrescentando

que faltam realizar outras em
Quinta do Bispo e Pinhal do
Souto.

Sexta-feira, a empresa de ca-
pitais públicos assinou um
protocolo com a Câmara de
Mangualde que, segundo Rui
da Silva Rodrigues, "reflecte
uma nova abordagem da EDM
em relação à utilização destes
espaços".

"Queremos que essa nova
utilização envolva a proximi-
dade das Câmaras, das Juntas
de Freguesia e tenha um en-
volvimento genérico de res-
ponsabilização, quer da EDM,
quer do município", frisou.

Na sua opinião, "esta parce-
ria vai potenciar a dinamização
de mais iniciativas quer no
aproveitamento das áreas re-
cuperadas, quer dos activos
reabilitados".

Também com esse objectivo,
foram assinados três protoco-
los de cedência, nomeadamen -
te da antiga área mineira de
Espinho ao Corpo de Interven-
ção em Operações de Protec-
ção e Socorro (CIOPS) para
treino de cães de busca e res-
gate, do sistema de distribuição
de águas da Cunha Baixa (que
permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um
edifício para que a Junta de
Freguesia da Cunha Baixa aí
instale um centro interpreta-
tivo da actividade mineira da
região.

"Esperamos que a Junta de
Freguesia consiga traduzir
aquele espaço num verdadeiro

centro interpretativo que fique
na rota do turismo da região
como um marco importante
de homenagem à actividade
mineira do passado, que foi
muito importante para a re-
gião", referiu.

Rui da Silva Rodrigues disse
ainda que tem um desafio com
o presidente da autarquia,
João Azevedo, de fazerem
"uma brochura da actividade
e do património mineiro".

João Azevedo lembrou que
a exploração das minas ajudou
a economia, mas deixou um
grande passivo ambiental.

Portanto, considera que o
melhor é, depois de os espaços
estarem ambientalmente rea-
bilitados, aproveitá-los para a
agricultura, para actividades da
proteção civil e também para
o turismo.

"Esta questão do guião é fun-
damental não só para trazer
pessoas para o concelho, mas
também para promover e pre-
parar pedagogicamente a his-
tória daqueles espaços que ti-
veram essa mais-valia na ri-
queza do país", frisou.

Nesse âmbito, pediu ao se-
cretário de Estado da Energia,
Jorge Seguro Sanches, "o cari-
nho necessário" para que seja
possível colocar em Mangual -
de "a rota do turismo mineiro".

"O desafio da rota do turis -
mo mineiro está aceite", res-
pondeu-lhe o secretário de Es-
tado, sublinhando a importân-
cia de, "com as raízes no pas-
sado, olhar para o futuro". |

Protocolo foi assinado sexta-feira na Câmara de Mangualde
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Investiment0 de
14 milhões de euros
para recuperação
ambiental de minas
Mangualde | P9
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Reabilitação da EN329-2 no concelho de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/reabilitacao-da-en329-2-no-concelho-de-mangualde/

 
O contrato-programa para a reabilitação do troço da Estrada Nacional (EN) 329-2 entre Póvoa de
Cervães e Abrunhosa-a-Velha, no concelho de Mangualde, foi hoje, 10 de outubro, publicado em
Diário da República, prevendo um investimento de perto de 900 mil euros.
 
Esta obra era pedida há décadas pela população, atendendo ao estado da via e aos muitos acidentes
aí registados.
 
O contrato-programa de cooperação técnica e financeira foi celebrado entre a Direção-Geral das
Autarquias Locais, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e o município
de Mangualde.
 
O investimento total elegível é de 893.887 euros, cabendo à Direção-Geral das Autarquias Locais a
comparticipação financeira até ao montante de 536.332 euros (80.295 euros este ano e 456.037 em
2017).
 
Ao município de Mangualde - que ficará responsável por lançar e realizar a obra - caberá assegurar a
parte do investimento não financiado.
 
O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, esteve no início de agosto em Abrunhosa-
a-Velha a anunciar publicamente o financiamento das obras de reabilitação da EN 329-2, na presença
dos presidentes da Câmara e das juntas de freguesias servidas pela estrada.
 
Nessa altura, o presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo (PS), disse que "muitos
prometeram e não cumpriram, mas desta vez a obra será feita".
 
"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", sublinhou.
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Recuperação das minas abandonadas de Mangualde vai continuar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=7cb2da41

 
A autarquia de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam a valorização das minas já
recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no concelho. Ficando o compromisso
de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na recuperação ambiental das minas
abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Rui da Silva Rodrigues, e o Secretário
de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer
no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa."Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
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Recuperação das minas de Mangualde vai continuar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=ea190295

 
No dia 7 de outubro, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam
a valorização das minas já recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no
concelho. Ficando o compromisso de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na
recuperação ambiental das minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro,
Rui da Silva Rodrigues, e o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS ESTAREM AMBIENTALMENTE REABILITADOS,
APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM PARA O
TURISMO"
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia"o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer
no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
 
10 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Mangualde - Investimento de 14 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=efaa4f55

 
RECUPERAÇÃO DAS MINAS ABANDONADAS DE MANGUALDE VAI CONTINUAR
 
PROTOCOLOS ASSINADOS NA PRESENÇA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE,
 
DO PRESIDENTE DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
ENERGIA.
 
No dia 7 de outubro, a Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam
a valorização das minas já recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no
concelho. Ficando o compromisso de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na
recuperação ambiental das minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro,
Rui da Silva Rodrigues, e o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS ESTAREM AMBIENTALMENTE REABILITADOS,
 
APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM PARA O
TURISMO"
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer
no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
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de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
 
Sofia Monteiro
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Dia Internacional do Idoso - Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e587d7af

 
DUAS CENTENAS DE SENIORES MANGUALDENSES PARTICIPARAM EM TARDE DE CONVÍVIO E
ANIMAÇÃO
 
INICIATIVA CONTOU COM A PRESENÇA DA VEREADORA DA AÇÃO SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MANGUALDE, MARIA JOSÉ COELHO
 
No passado dia 3 de outubro, a Câmara Municipal de Mangualde assinalou o Dia Internacional do
Idoso com uma tarde de animação. A comemoração, que contou com a participação de cerca de duas
centenas de seniores do concelho, teve lugar na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em
Mangualde. Na abertura da iniciativa marcou presença a Vereadora da Ação Social da Câmara
Municipal de Mangualde, Maria José Coelho.
 
Durante a tarde, todos os participantes tiveram a oportunidade de assistir às atuações do Grupo "Os
Girassóis" do Centro Social e Cultural da Paróquia de Mangualde, da peça de Teatro "Os Silva" e
"Cantos de Sol a Sol" pelo Tempo XL. Este evento contou ainda com a participação dos alunos do 10ºH
do Curso Vocacional de Animação Socio Cultural.
 
Sofia Monteiro
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MANGUALDE: Assina protocolos sobre valorização das minas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10-10-2016

Meio: TVN TV Nelas Online

URL:http://www.tvn.pt/mangualde-assina-protocolos-sobre-valorizacao-das-minas/

 
Home Região MANGUALDE: Assina protocolos sobre valorização das minas
 
MANGUALDE: Assina protocolos sobre valorização das minas
 
Investimento de 14 milhões de euros
 
RECUPERAÇÃO DAS MINAS ABANDONADAS DE MANGUALDE VAI CONTINUAR
 
PROTOCOLOS ASSINADOS NA PRESENÇA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE,
DO PRESIDENTE DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA
ENERGIA.
 
A Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de protocolos que visam a valorização das
minas já recuperadas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no concelho. Ficando o
compromisso de ainda serem investidos mais de 14 milhões de euros na recuperação ambiental das
minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde,
João Azevedo, o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Rui da Silva Rodrigues, e o
Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.
 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira de Espinho
ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e
resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de 10
hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS ESTAREM AMBIENTALMENTE REABILITADOS,
APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA ATIVIDADES DA PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM PARA O
TURISMO"
 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande
passivo ambiental". Considerando fundamental "os espaços estarem ambientalmente reabilitados,
aproveitá-los para a agricultura, para atividades da proteção civil e também para o turismo". João
Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da Energia "o carinho necessário,
para que seja possível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O qual foi aceite, tendo Jorge
Seguro Sanches reforçado "a importância de, com as raízes no passado, olhar para o futuro". O
autarca mangualdense terminou salientado que "esta questão do guião é fundamental não só para
trazer pessoas para o concelho, mas também para promover e preparar pedagogicamente a história
daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma nova abordagem da EDM em relação à
utilização destes espaços". "Queremos que essa nova utilização envolva a proximidade das Câmaras,
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, quer
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai potenciar a dinamização de mais iniciativas quer

Página 77



no aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos reabilitados". Com um investimento global
que ascende os 22 milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção em Mangualde
representa "a segunda maior intervenção no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas". As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e
de projetos, aos quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da
Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma obra, que temos programada a sua conclusão para
2017, em Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui
da Silva Rodrigues.
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Reabilitação de troço 
da EN 329-2 vai 
custar 900 mil euros
Mangualde Obra reclamada há décadas pela população, devido ao elevado
número de acidentes ali registado, vai finalmente avançar
O contrato-programa para a
reabilitação do troço da Es-
trada Nacional (EN) 329-2 en-
tre Póvoa de Cervães e Abru-
nhosa-a-Velha, no concelho de
Mangualde, foi ontem publi-
cado em Diário da República,
prevendo um investimento de
perto de 900 mil euros.

Esta obra era pedida há dé-
cadas pela população, aten-
dendo ao estado da via e aos
muitos acidentes aí registados.

O contrato-programa de
cooperação técnica e finan-
ceira foi celebrado entre a Di-
recção-Geral das Autarquias
Locais, a Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento
Regional do Centro e o muni-
cípio de Mangualde.

O investimento total elegível
é de 893.887 euros, cabendo à
Direcção-Geral das Autarquias
Locais a comparticipação fi-
nanceira até ao montante de

536.332 euros (80.295 euros
este ano e 456.037 em 2017).

Ao município de Mangualde

- que ficará responsável por
lançar e realizar a obra - caberá
assegurar a parte do investi-

mento não financiado.
O secretário de Estado das

Autarquias Locais, Carlos Mi-
guel, esteve no início de Agosto
em Abrunhosa-a-Velha a
anunciar publicamente o fi-
nanciamento das obras de rea-
bilitação da EN 329-2, na pre-
sença dos presidentes da Câ-
mara e das juntas de freguesias
servidas pela estrada.

Nessa altura, o presidente da
Câmara de Mangualde, João
Azevedo (PS), disse que “muitos
prometeram e não cumpriram,
mas desta vez a obra será feita”.

“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 pú-
blico da obra é o culminar de
um trabalho bem conseguido”,
sublinhou. |

Obra foi anunciada em Abrunhosa-a-Velha no início de Agosto
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Conferência juntou arte,
leitura e música
NELAS A arte, a leitura e a mú-
sica foram os temas que estive-
ram em destaque durante a
tarde de domingo, numa con-
ferência que decorreu nas Cal-
das da Felgueira, Nelas. O
evento ficou marcado pelas
conversas soltas e fluidas em
clima descontraído e que mar-
cou o encerramento da “Ani-
mação de Verão”, uma iniciativa
promovida pela Câmara Muni-
cipal de Nelas, em colaboração
com a Associação Recreativa e
Cultural das Caldas de Felgueira,
que dinamizou a localidade du-
rante três meses com diversas
actividades culturais.

A representar as três áreas
culturais nesta conferência es-
tiveram Lurdes Maravilha, es-
critora natural de Castro Daire
e autora do livro de poesia
“Cinzas Vivas”, António Pêga,

médico com consultório em
Canas de Senhorim e autor dos
livros “Até logo...Não venhas
tarde” e “Percursos”, e Maria
João Fonseca, directora da Bi-
blioteca Municipal de Man-
gualde. Fez ainda parte da con-
ferência Aires dos Santos, pin-
tor natural de Canas de Senho-
rim com currículo internacio-
nal, e Fábio Abreu, músico na-
tural de Santar e estudante de
medicina.

O presidente da Câmara de
Neles, José Borges da Silva, re-
feriu a pertinência deste gé-
nero de iniciativas que juntam
a arte, leitura e música, áreas
culturais incontornáveis na
vida das localidades. Destacou
ainda o esforço da autarquia
em promover uma base cons-
tante e coesa de ofertas cultu-
rais ao longo de todo o ano. |
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FOTOGRAFIA Até 28 de outubro está patente ao 

público, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre 

Alves, em Mangualde, a exposição de fotografia 

'Sinergias', uma mostra da autoria de Fernando 

Costa, que apresenta "imagens soltas, momentos  

simples e únicos" e "imagens que muitas vezes es-

tão perto de nós, mas que passam despercebidas". 

Entusiasta da fotografia, Fernando Costa consi-

dera-se "um autodidata, com todos os defeitos 

inerentes de quem nunca teve formação na área". 
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3º TRAIL ALDEIAS DO MONDEGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fe71eecd

 
19 de novembro
 
3º TRAIL ALDEIAS DO MONDEGO
 
MAIS DE 50 PRÉMIOS NOS DIVERSOS ESCALÕES
 
Inscrições a decorrer!
 
No próximo dia 19 de novembro, Mangualde acolhe o 3º Trail Aldeias do Mondego. A iniciativa é
organizada pelo Centro Desportivo Abrunhosense e conta com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde. A prova está dividida em quatro escalões: trail longo (42 km), trail curto (21 km),
caminhada/mini trail (10 km) e caminhada solidária (4 km) e será apadrinhada pelo atleta Armando
Teixeira. O início está marcado para as 9h00.
 
O trail longo sai de Mangualde, sobem a Senhora do Castelo e passam por Almeidinha, Senhora de
Cervães, Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Rio Mondego, Contenças de Cima, Abrunhosa do
Mato, Cunha Baixa, Cubos e acaba em Mangualde. O trail curto sai de Abrunhosa do Mato e a acabar
em Mangualde. A caminhada/mini trail tem 10 km para caminhar ou correr conforme cada pessoa
gostar. A caminhada solidária reverte a favor dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. No final são
mais de 50 prémios à espera dos vencedores. A equipa mais participativa recebe ainda um leitão
assado.
 
As inscrições poderão ser feitas através do site http://acorrer.pt/eventos/ info/1170 até 15 de
novembro. Podem obter mais informações na página www.facebook.com/ trailaldeiasdomondego ou
através do email trailaldeiasdomondego@gmail. com ou do telefone 924 427 868.
 
O trai l  running é uma corrida pedestre em Natureza, com o mínimo de percurso
pavimentado/alcatroado, que não deverá exceder 10% do percurso total, em vários ambientes (serra,
montanha, alta montanha, planície, etc) e terrenos (estradão, caminho florestal, trilho, single track,
etc), idealmente - mas não obrigatoriamente - em semi ou autossuficiência, a realizar de dia ou
durante a noite, em percurso devidamente balizado e marcado e em respeito pela ética desportiva,
lealdade, solidariedade e pelo meio ambiente.
 
Sofia Monteiro
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AMBIENTE. PECUPERAÇAD 

14 milhões para 
valorizar minas 
de Mangualde 
EIA Câmara Municipal de Man-
gualde assinou um conjunto de 
protocolos que visam a valori-
zação das minas já recuperadas 
pela Empresa de Desenvolvi-
mento Mineiro no concelho, fi-
cando o compromisso de ainda 
serem investidos mais de 14 mi- 

lhões de euros para a recupera-
ção ambiental das minas aban-
donadas. 

"A exploração das minas aju-
dou a economia, mas deixou 
um grande passivo ambiental. É 
por isso fundamental os espaços 
estarem ambientalmente rea - 
bilitados, aproveitá-los para a 
agricultura, para atividades da 
proteção civil e também para o 
turismo", referiu o presidente 
da Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo. • T.V.P. 
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Carreira Latino 

Manuel Joaquim (La-
tinos) e amigos foram até 
à Quinta da Pacheca para 
animar uma lagarada com 
o consagrado artista Toni 
Carreira. Houve festa até 
às tantas…

@Droidlab 
Paulo Fernandes, foi ter 

com o Fernando Alvim e fa-
lar-lhe sobre o seu projeto de-
nominado “@Droidlab”.

A revista/blog Droidlab 
tem a honra de fazer parte 
dos finalistas desta iniciativa 
promovida pela Média Capi-
tal, para eleger o Blog do Ano 
e precisa da nossa ajuda para 
poder chegar a dia 19 de Ou-
tubro em primeiro lugar! For-
ça Paulo.

Chuva de Prata

O sonho comanda a vida e a jovem lamecense 
Joana Lourenço tornou-o realidade, na Rua Cândi-
do Reis, ao realizar o seu projeto “Chuva de Prata”. 
Um espaço onde as flores são o centro de todas as 
atenções e carinho da Joana. 

Passe por lá e usufrua de umas gotas de simpa-
tia e de… prata!

Mangualde na Murganheira
João Azevedo, presidente 

do município de Mangualde 
de visita às Caves da Murga-
nheira, encantado com a ex-
celência dos espumantes ali 
produzidos deixou cair um 
suspiro:

– Ai o que dava para ter 
umas garrafinhas destas lá na 
minha praia em Mangualde!...
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 A Câmara Municipal de 
Mangualde assinou, na passa-
da quinta-feira, 7 de outubro, 
um conjunto de protocolos que 
visam a valorização das minas 
já recuperadas, pela Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro 
(EDM). Durante a cerimónia, 
presidida pelo secretário de Es-
tado da Energia, Jorge Seguro 
Sanches, ficou o compromisso 
de serem investidos mais de 14 
milhões de euros na recupera-
ção ambiental das minas aban-
donadas.
 “A exploração das minas 

ajudou a economia, mas deixou 
um grande passivo ambiental”, 
adiantou o presidente da Câma-
ra de Mangualde, João Azevedo, 
considerando fundamental “os 
espaços estarem ambientalmen-
te reabilitados, aproveitá-los 
para a agricultura, para ativida-
des da proteção civil e também 
para o turismo”. 
 João Azevedo pediu ao se-
cretário de Estado da Energia 
“o carinho necessário, para que 
seja possível colocar em Man-
gualde a rota do turismo minei-
ro”, um projeto “fundamental 

não só para trazer pessoas para 
o concelho, mas também para 
promover e preparar pedago-
gicamente a história daqueles 
espaços que tiveram essa mais-
-valia na riqueza do país”.
 O presidente da Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro 
(EDM), Rui da silva Rodrigues 
defendeu que a “nova utiliza-
ção [das minas abandonadas] 
envolva a proximidade das câ-
maras, das juntas de freguesia 
e tenha um envolvimento gené-
rico de responsabilização, quer 
da EDM, quer do município”, 

ao considerar que “esta parceria 
vai potenciar a dinamização de 
mais iniciativas quer no aprovei-
tamento das áreas recuperadas, 
quer dos ativos reabilitados”. 
 Com um investimento glo-
bal que ascende os 22 milhões 
de euros, a intervenção da EDM 
em Mangualde representa “a 
segunda maior intervenção no 
âmbito do programa da recupe-
ração das minas abandonadas”. 
As intervenções começaram 
em 2001 com a realização de 
um conjunto de estudos e de 
projetos, aos quais se seguiram 
as obras nas áreas mineiras de 
Espinho e da Cunha Baixa e da 
Freixiosa. “Neste momento te-
mos em curso uma obra, que 
tem programada a sua conclu-
são para 2017, em Póvoa de 
Cervães e faltam realizar outras 
em Quinta do Bispo e Pinhal do 
Souto” referiu Rui da Silva Ro-
drigues.
 Na cerimónia foram ainda 
assinados três protocolos de 
cedência, nomeadamente da 
antiga área mineira de Espinho 
ao Grupo de Intervenção em 
Operações de Proteção e Socor-
ro (GIOPS) para treino de cães 
de busca e resgate, do sistema de 
distribuição de águas da Cunha 
Baixa (que permitirá regar cerca 
de 10 hectares de terrenos) e de 
um edifício para que a Junta de 
Freguesia da Cunha Baixa aí ins-
tale um centro interpretativo da 
atividade mineira da região.

MANGUALDE
Câmara disponível para integrar
rota do turismo mineiro

ProTocolos assinadas com a Edm Para valorizar minas já rEcuPEradas
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RECUPERAÇÃO DAS MINAS ABANDONADAS 
DE MANGUALDE VAI CONTINUAR 

PROTOCOLOS ASSINADOS NA PRESENÇA DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, 

DO PRESIDENTE DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
MINEIRO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ENERGIA. 

A Câmara Municipal de Mangualde assinou um conjunto de 

protocolos que visam a valorização das minas já recuper-

adas, pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), no 

concelho. Ficando o compromisso de ainda serem investidos 

mais de 14 milhões de euros na recuperação ambiental das 

minas abandonadas. Na assinatura marcou presença o Pres-

idente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, 

o Presidente da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Rui 

da Silva Rodrigues, e o Secretário de Estado da Energia, Jorge 

Seguro Sanches. 

Foram ainda assinados três protocolos de cedência, 

nomeadamente da antiga área mineira de Espinho ao Corpo 

de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) 

para treino de cães de busca e resgate, do sistema de dis-

tribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca 

de 10 hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta 

de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um centro interpre-

tativo da atividade mineira da região. 

EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS ESTAREM 

AMBIENTALMENTE REABILITADOS, 

APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA ATIVIDADES DA 

PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM PARA O TURISMO" 

Para o edil mangualdense, "a exploração das minas ajudou 

a economia, mas deixou um grande passivo ambiental". Con-

siderando fundamental "os espaços estarem ambiental-

mente reabilitados, aproveitá-los para a agricultura, para 

atividades da proteção civil e também para o turismo". João 

Azevedo aproveitou a oportunidade e pediu ao secretário de 

Estado da Energia "o carinho necessário, para que seja pos-

sível colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O 

qual foi aceite, tendo Jorge Seguro Sanches reforçado "a im-

portância de, com as raizes no passado, olhar para o futuro". 

O autarca mangualdense terminou salientado que "esta 

questão do guião é fundamental não só para trazer pessoas 

para o concelho, mas também para promover e preparar 

pedagogicamente a história daqueles espaços que tiveram  

essa mais-valia na riqueza do país". 

Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "refletem uma 

nova abordagem da EDM em relação à utilização destes es-

paços". "Queremos que essa nova utilização envolva a prox-

imidade das Câmaras, das Juntas de Freguesia e tenha um 

envolvimento genérico de responsabilização, quer da EDM, 

quer do municipio", frisou. Desta forma, "esta parceria vai 

potenciar a dinamização de mais iniciativas quer no 

aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos ativos re-

abilitados". Com um investimento global que ascende os 22 

milhões de euros, para o presidente da EDM, a intervenção  

em Mangualde representa "a segunda maior intervenção no 

âmbito do programa da recuperação das minas abandon-
adas". As intervenções começaram em 2001 com a realiza-
ção de um conjunto de estudos e de projetos, aos quais se 
seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha 
Baixa e da Freixiosa. "Neste momento temos um curso uma 
obra, que temos programada a sua conclusão para 2017, em 
Póvoa de Cervães e faltam realizar outras em Quinta do 
Bispo e Pinhal do Souto" referiu Rui da Silva Rodrigues. 

Sofia Monteiro 
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João Carrega
joao.carrega@reconquista.pt

A Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Re-
gional do Centro (CCDRC) 
acaba de divulgar o primeiro 
conjunto de projetos apro-
vados ao abrigo do novo 
quadro comunitário e no 
que respeita à reabilitação 
urbana. Castelo Branco é o 
único município do distrito 
com projetos aprovados 
nesta fase e é, entre os da 
região centro do país, o 
que tem mais candidaturas 
aprovadas.
De acordo com a nota en-
viada ao nosso jornal, a 
CCDRC, presidida por 
Ana Abrunhosa, o muni-
cípio albicastrense tem já 
aprovados os apoios para a 
adaptação das antigas insta-
lações da Sicofato (obra em 
curso e onde será instalada 
a Fábrica da Criatividade), 
para o Centro de Valoriza-
ção do Bordado de Castelo 
Branco (recuperação da 
antiga Domuz Municipalis 
- biblioteca, obra em cur-
so) e para o eixo pedonal 
estruturante de mobilidade 
urbana. 
Neste primeiro pacote de 
aprovações, a autarquia 

Ana Abrunhosa e Luís Correia falam do Centro2020

PROGRAMA CENTRO 2020

Reabilitação urbana:
cidade é líder no distrito
ECONOMIA Castelo Branco é o único município do distrito a ter projetos aprovados na pri-
meira fase de apoios comunitários do Centro 2020. 

albicastrense está a realizar 
um investimento de dois 
milhões 163 mil 880,76 
euros, apoiados em um mi-
lhão 839 mil ,64 euros. 
Luís Correia, presidente 
da Câmara, destaca o facto 
de Castelo Branco “ter sido 
dos primeiros municípios a 
ver candidaturas aprovadas, 
sendo o único do distrito”. 
O autarca explica que “no 
primeiro momento de re-
ceção de candidaturas ao 
Centro 2020, no âmbito 
da reabilitação urbana, a 
nossa autarquia apresen-
tou os seus projetos. E isto 

aconteceu porque temos 
um bom planeamento na 
nossa gestão do município, 
mas também porque já tí-
nhamos avançado com o 
investimento”.
O autarca diz que para Cas-
telo Branco “é um orgulho 
estarmos no primeiro grupo 
de projetos aprovados”. 
Além de Castelo Branco, 
apenas os municípios Al-
cobaça, Coimbra, Mangual-
de, Pombal e Torres Novas 
tiveram neste primeiro 
momento candidaturas 
aprovadas, que entre todos 
as autarquias representa 

um apoio de cerca de seis 
milhões e 647 mil euros. 
A CCDRC adianta que 
estão em análise candida-
turas que perfazem, neste 
momento, um valor solici-
tado de Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional 
de 11,2 milhões. “Estes 
projetos fazem parte das 
estratégias dos centros ur-
banos de maior dimensão 
da região Centro, em do-
mínios como a regeneração 
urbana, mobilidade susten-
tável e comunidades desfa-
vorecidas, cujos contratos 
foram assinados em maio 

e que mobilizam um apoio 
do Centro 2020 superior 
a 200 milhões de euros”, 
refere o comunicado. No 
caso de Castelo Branco, os 
valores já garantidos fazem 
parte de um conjunto de 
projetos que totalizam um 
apoio de seis milhões e 500 
mil euros.

CEI De resto Castelo Bran-
co tem-se destacado nesta 
matéria. Além das candi-
daturas em curso, recente-
mente o Centro de Empre-
sas Inovadoras (CEi) foi 
acreditado como incubado-
ra para a iniciativa Startup 
Portugal. O apoio prestado 
consiste num incentivo até 
5 mil euros por candida-
tura aprovada. O montan-
te global destinado a esta 
medida são 10 milhões de 
euros, financiados pelos 
programas operacionais do 
Portugal 2020, sendo que 
para a região Centro estão 
destinados um milhão 250 
mil euros. Uma mais valia 
que foi apresentada no CEi 
pela própria presidente da 
CCDRC, Ana Abrunho-
sa, e pelo presidente da 
autarquia albicastrense, 
Luís Correia, na última 
semana.

FOTO: CEI)
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MAIS 14 MILHÕES PARA RECUPERAR 
MINAS ABANDONADAS DE MANGUALDE 
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A Empresa de Desenvol-
vimento Mineiro (EDM) anun-
ciou, em Mangualde, um inves-
timento de mais 14 milhões de 
euros para dar continuidade à 
recuperação ambiental das 
minas abandonadas neste con-
celho. Com  um investimento 
global que ascende os 22 
milhões de euros, a intervenção 
em Mangualde representa "a 
segunda maior no âmbito do 
programa da recuperação das 
minas abandonadas", garante o  

presidente da EDM, Rui da Silva 
Rodrigues. 

As intervenções começaram 
em 2001 com a realização de um 
conjunto de estudos e de pro-
jetos, aos quais se seguiram as 
obras nas áreas mineiras de 
Espinho e da Cunha Baixa e da 
Freixiosa. Em 2017 está prevista 
também a conclusão da inter-
venção em Póvoa de Cervães. 

Entre a Câmara Municipal 
de Mangualde e a EDM, foram 
também já assinados, com a  

presença do secretário de Estado 
da Energia, três protocolos de 
cedência, nomeadamente da 
antiga área mineira de Espinho 
ao Corpo de Intervenção em 
Operações de Proteção e 
Socorro (CIOPS) para treino de 
cães de busca e resgate, do 
sistema de distribuição de águas 
da Cunha Baixa (que permitirá 
regar cerca de 10 hectares de 
terrenos) e de um edifício para 
que a Junta de Freguesia da 
Cunha Baixa aí instale um  

centro interpretativo da ativida-
de mineira da região. 

"A exploração das minas 
ajudou a economia, mas deixou 
um grande passivo ambiental, 
sendo fundamental agora que os 
espaços sejam aproveitados, de-
pois de devidamente reabilita-
dos, para a agricultura, activida-
des da proteção civil e também 
para o turismo", sublinhou o 
presidente da Câmara de Man-
gualde. 

João Azevedo aproveitou a 
oportunidade para pedir ao 
secretário de Estado da Energia, 
que se mostrou receptivo, "o 
carinho necessário, para que seja 
possível colocar Mangualde na 
rota do turismo mineiro. Esta 
questão do guião é fundamental 
não só para trazer pessoas para o 
concelho, mas também para 
promover e preparar pedago-
gicamente a história daqueles 
espaços que tiveram essa mais-
valia na riqueza do país", con-
cluiu o autarca. 

uuruanu.tue_p,  
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MAIS 14 1411110ES 
PARA RECUPERAR MINAS 
ABANDONADAS DE MANGUALDE 

Página 90



A91

  Tiragem: 5300

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 24,00 x 29,08 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 66512704 14-10-2016
  ELEIÇÕES EM 2017

Texto Sandra Rodrigues

O pré-aquecimento autárquico 
já está na pista

A um ano das eleições 
autárquicas já se nota 
que muitos dos candi-

datos, candidatos a candida-
tos e aqueles que dizem que 
não são candidatos estão em 
campanha eleitoral antecipa-
da. Movimentam-se vonta-
des, adiantam-se nomes e fa-
zem-se compromissos. Se em 
2013 a limitação de manda-
tos marcou a mudança para 
autarquias a serem lideradas 
por novas caras, o próximo 
ato eleitoral será para alguns 
autarcas a confirmação ou 
não do seu projeto. Para de-
cidir, estão as coligações que 
se podem fazer. No distrito, 
há municípios onde o PSD e 
o CDS concorreram juntos. 
Foram nove no total (Lame-
go, Cinfães, Resende, Ta-
buaço, Moimenta da Beira, 
Nelas, Mangualde, Penalva 
do Castelo e Oliveira de Fra-
des). A questão coloca-se se 
ainda continua a ser eficaz 
esta união, com os dirigen-
tes partidários a lembrarem 
que este é um processo que 
se inicia a cada ato eleito-
ral. Por outro lado, com o 
entendimento que existe no 
Governo (PS com BE e PCP) 
novas uniões podem ser for-
madas.
Uma nova era autárquica 
está a ser preparada. O Jor-
nal do Centro inicia também 
aqui o “acompanhamento” 
deste processo. Em análise, 
nesta primeira edição, estão 
as cidades do distrito. São 
sete e se para algumas sede 
de concelho as próximas au-
tárquicas estão a ter um pro-
cesso “pacífico” e com candi-
daturas conhecidas, noutras 
ainda há um longo caminho 
a percorrer até ser encontra-
do o “candidato ideal”. De-
pois das cidades, seguem-se 
as análises, os nomes e as ne-
gociações para os municípios 
que integram o norte do dis-
tritos. A terminar, o que se 
pode esperar na região Viseu 
Dão Lafões.

Concelhos analisados 
nesta edição

Concelhos a analisar
nas próximas edições
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Em abril deste ano, Almeida Hen-
riques anunciou, no congresso do 
PSD, em Espinho, que era de novo 
o candidato em Viseu. Uma recan-
didatura natural e esperada, numa 
das estruturas do partido em que os 
sociais democratas não têm de ne-
gociar nomes para encabeçar uma 
lista. Não há contestação interna, 
mas continua a haver o “fantasma” 
de Fernando Ruas, anterior presi-
dente da Câmara. É conhecido o 

“relacionamento menos bom” entre 
o ex e o atual autarca e que provo-
ca, mesmo dentro do PSD, não uma 

“divisão”, mas um “receio”.
O PS é que não terá tarefa facilitada 
em escolher o candidato. Nas últimas 
eleições, avançou o “eterno” José Jun-
queiro que, entretanto, foi afastado 
de qualquer funções dentro do Parti-
do. Mantém-se vereador na Câmara, 
mas com a nova liderança da Distri-
tal, o ex-deputado não é uma escolha. 
Cabe à concelhia avançar com nomes. 
João Paulo Rebelo seria um “candida-
to natural”, segundo fonte partidária, 

mas as funções que exerce enquan-
to secretário de Estado do Desporto 
e da Juventude afastam-no das lides 
autárquicas.
A mesma dificuldade tem o CDS-
-PP que terá de apresentar um can-
didato que “supere” o atual verea-
dor e deputado Hélder Amaral, 
também ele candidato em 2013. A 
concelhia foi a eleições há uma se-
mana e elegeu Carlos Cunha como 
o “protagonista” para reunir con-
sensos e nomes Hélder Amaral já 
anunciou: “O CDS terá de encon-
trar uma candidatura capaz de 
protagonizar uma oposição per-
manente e atenta. Sinto que não 
consigo ser leal aos viseenses que 
votaram em  mim. Portanto, foi 
fácil de dizer ao meu Partido que, 
como quero continuar a ser depu-
tado, é preciso encontrar aguém 
com quem trabalharei”.
Nas últimas autárquicas, pelo Blo-
co de Esquerda concorreu Manue-
la Antunes e Francisco Ameida 
pela CDU.

VISEU
PSD SEM SURPRESAS MAS 
SEMPRE COM “FANTASMA”

CDS TEM DE SUPERAR HÉLDER 
AMARAL E PS JOSÉ JUNQUEIRO

Nesta edição, o Jornal do Centro abre o dossiê de preparação das “Eleições Autárquicas de 2017” com uma análise 
das candidaturas que se avizinham nas sete cidades do distrito de Viseu. A segunda parte, na próxima edição, vai dar 

a conhecer os cenários a norte. A última etapa percorre os nomes que fazem a região Viseu Dão Lafões

“O PS estará nos concelhos com o seu 
projeto. É muito cedo. Ainda nem 

sequer escolhemos os candidatos, mas o 
PS terá de certeza boas escolhas e boas 

candidaturas” 
António Borges, presidente da Federação Distrital do PS

Vítor Figueiredo vai avançar para um 
segundo mandato. O candidato do PS 
já anunciou a sua recandidatura ain-
da estava a meio do primeiro mandato. 
Vítor Figueiredo conquistou a autar-
quia que até então tinha sido liderada 
pelo social-democrata António Car-
los Figueiredo que, por causa da limi-
tação de mandatos, não pôde avançar. 
Cumprido “o castigo”, o nome do anti-
go autarca é de novo apontado como o 

“melhor candidato, com mais notorie-
dade e com obra feita”. Mas há um se-

não... António Carlos Figueiredo tem 
sido um dos nomes envolvidos no caso 
do Planalto Beirão por alegadamente 
ter recebido ajudas de custo indevidas. 
Uma situação que está ainda a ser in-
vestigado e que poderá ter a sua con-
clusão precisamente em plena cam-
panha eleitoral. Mas dentro do PSD 
outros nomes estão ainda disponíveis, 
como o de Rui Barros, ex presidente da 
Assembleia Municipal, ou Pedro Pi-
nho, filho do ex presidente da câmara 
Bandeira Pinho (PS). 

S. PEDRO DO SUL 
NO PSD O NOME ESTÁ CONDICIONADO 
“AO PLANALTO BEIRÃO”

É mais uma autarquia liderada pelo 
PSD e que volta a recandidatar José 
António Jesus. O autarca, que sucedeu 
ao “histórico” Carlos Marta, tem sido 
um “líder incontestado” dentro das 
estruturas sociais democratas. Neste 
concelho, o PS vai ter um grande tra-
balho de casa para fazer. O nome de 
Cílio Correia, atual vereador, é sem-
pre um dos que é apontado como pos-
sível candidato, mas há quem defen-
da que o nome mais consensual será 

o de Paulo Albernaz, até porque o 
primeiro poderá assumir outros car-
gos, nomeadamente enquanto diretor 
do Centro Hospitalar Tondela Viseu. 
Sem presença no executivo, os restan-
tes partidos – CDS e PCP – devem 
voltar a apostar nos nomes que já fize-
ram caminho nas anteriores eleições, 
nomeadamente Carlos Amaral e Ma-
nuel Veiga, respetivamente. O Bloco 
de Esquerda não apresentou candida-
tura. 

TONDELA
PAULO ALBERNAZ A “PONTA 
DE LANÇA”?

“As coligações estão todas em 
avaliação. Umas nos cuidados 

intensivos outras em coma induzido. 
Já disse às concelhias que não há 

coligações de conforto”
Hélder Amaral, presidente da Concelhia do CDS-PP
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Francisco Lopes, eleito na coliga-
ção PSD/CDS, não pode recandi-
datar-se, mas tem deixado bem 
claro que “não é qualquer um” que 
pode ocupar o cargo que manteve 
durante três mandatos na Câma-
ra de Lamego. “Depois do que foi 
feito, durante estes três manda-
tos, para colocar Lamego no mapa, 
não podemos deixar que esse tra-
balho não tenha continuidade”, 
avisou logo no início do ano o au-
tarca. Francisco Lopes tentou con-
dicionar a escolha ao anunciar 
que se canditaria à Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD, mas aca-
bou por desistir da intenção. A es-
trutura, que foi a eleições há cerca 
de dois meses, foi ganha por An-
tónio Rodrigues que já pediu para 
ser “enterrado o machado de guer-
ra” dentro do Partido. As “guerras” 
começaram quando Francisco Lo-
pes retirou a con� ança política e 
os pelouros a Jorge Osório, depois 
do então vice-presidente, José Pe-
reira ter pedido renúncia do man-
dato no � nal de 2015. Pelo meio a 
vereadora do CDS, Marina Teixei-
ra, também pediu a renúncia. En-
tretanto, o chefe de gabinete de 
Francisco Lopes, José Pinto, foi 
promovido a vice-presidente. Os 
últimos meses foram tudo menos 
calmos nesta autarquia onde a co-
ligação era uma das mais fortes. 
Apesar do cenário, o PSD diz que 
em Lamego o processo autárqui-
co é agora pací� co. Já o CDS avisa 
que esta é uma das coligações que 
está em “coma induzido” enquan-
to não forem conhecidos os pro-
tagonistas. Um deles poderá ser 
Melchior Moreira, atual presiden-
te da Turismo do Porto e Norte de 
Portugal.

LAMEGO
E AGORA QUEM VAI 
TER A PALAVRA? 
COLIGAÇÃO AVANÇA? João Azevedo volta a ser o candidato 

do PS à Câmara de Mangualde, mas 
fala-se que o autarca não deverá con-
cluir o mandato. O próprio, em dis-
cursos o� ciais, anunciou que o seu 
projeto seria sempre de oito anos. 
Candidata-se a um terceiro manda-
to, para que o PS mantenha a lide-
rança autárquica num concelho que 
foi, durante vários anos, comandado 
pela coligação PSD/CDS. 
Para as próximas eleições, dentro do 
PS, a questão coloca-se em quem vai 
ser o segundo da lista que depois vai 

“herdar” o executivo. Joaquim Patrí-
cio, atual vice-presidente, é a escolha 
natural, mas também se avança com 

o nome de Elísio Oliveira, diretor � -
nanceiro da Peugout Citroën, que 
poderá querer abrir caminho para 
um projeto no futuro. Do lado do 
PSD, o nome a avançar tem algumas 
reservas. Isto porque António Silva 
é o candidato que reúne mais con-
senso. Mas, tratando-se do cunhado 
de João Azevedo, poderá haver aqui 
uma “questão familiar” para que um 
não perca para o outro. Por isso, para 
Mangualde, onde se espera que PSD 
e CDS voltem a concorrer coligados, 
o que está em cima da mesa é quem 
é o protagonista que vai ao combate 
com João Azevedo.

MANGUALDE
UMA QUESTÃO DE “FAMÍLIA”

Em Santa Comba Dão, autarquia que 
foi conquistada ao PSD nas últimas 
eleições pelo socialista Leonel Gou-
veia, há muitos candidatos do PSD que 
já mostraram vontade de avançar em 
2017. João Carlos Onofre (atual verea-
dor) é um deles, mas como ainda não 
lhe foi dirigido nenhum convite, o pró-
prio tem anunciado que agora já não 
quer ser . “Ameaças” que não assustam 
as estruturas locais do Partido, lide-
rado por Marco Varela. O aviso já foi 

deixado para os candidatos que estão 
“com pressa”: estar nos órgãos do Par-
tido não é prioridade para se ser candi-
dato. Fonte do PSD admitiu que San-
ta Comba Dão é o “único sítio mais 
difícil e complicado do ponto de vista 
interno”. Uma coligação com o CDS 
também é uma hipótese que se come-
ça a avançar no concelho que antes de 
Leonel Gouveia, que é já o candidato 
assumido pelo PS, tinha sido liderado 
por João Lourenço do PSD.

SANTA COMBA DÃO
NO PSD QUEM QUER MUITO NÃO VAI

“O Partido está a ouvir o maior 
número de pessoas. Estamos no 

processo de auscultação das forças vivas 
nos concelhos. Ninguém está excluído e 

todos acabam por estar disponíveis. O Partido está a 
fazer a avaliação: antes do Congresso Autárquico, a 3 

de dezembro, contamos encontrar bons candidatos”
Pedro Alves, presidente da Comissão Distrital do PSD

“É na ação que nós preparamos as 
eleições autárquicas e é com esta 

dinâmica que iremos avançar. Antes 
do Congresso em dezembro não 

há qualquer anúncio de candidaturas. 
Queremos concorrer a todas as câmaras e 

assembleias”
João Serra, da Organização Regional de Viseu do PCP

“Objetivo é o 
do aumento da 
representação 
do Bloco nos 
municípios e 
freguesias e 

contribuir para 
uma maioria de 
transformação à 

esquerda, estando 
disponível 

para todas as 
responsabilidades 

para derrotar a 
direita nos órgãos 

autárquicos. 
Estamos abertos a 
todas as soluções 

para conquistar às 
forças do centro a 

hegemonia que estas 
ainda conservam 
em vários setores”

Carlos Vieira, porta voz em Viseu 
do Bloco de Esquerda

Valdemar Pereira recandidata-se 
pelo PSD para o segundo mandato 
à frente dos destinos de Tarouca. O 
partido não tem dúvidas que este é o 

“melhor candidato”, qualidades que 
levaram a que o autarca tivesse sido 
apontado para liderar uma eventual 

candidatura à autarquia de Lamego. 
Por parte do PS, José Amaro Nunes 
deverá ser novamente o candidato. 
O atual vereador é presidente da Fe-
deração de Bombeiros do Distrito de 
Viseu e da Associação Humanitária 
de Tarouca.

TAROUCA
A NORTE NADA DE NOVO
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Município 2012 2013 2014 2015

ARMAMAR 428 601,87€ 559 443,98€ 671 466,54€ 534 617,06€

C. DO SAL 510 883,30€ 710 011,42€ 738 083,40€ 750 665,46€

CASTRO DAIRE 636 655,65€ 985 271,76€ 1 192 281,96€ 1 303 939,02€

CINFÃES 486 060,80€ 765 044,48€ 942 722,23€ 969 856,16€

LAMEGO 2 235 618,67€ 2 474 014,14€ 2 820 327,51€ 2 954 750,49€

MANGUALDE 1 202 753,73€ 1 788 156,70€ 2 120 274,27€ 2 251 561,35€

M. DA BEIRA 686 790,30€ 1 065 368,16€ 1 171 596,20€ 1 185 214,31€

MORTÁGUA 664 689,88€ 867 475,78€ 1 014 415,60€ 809 255,82€

NELAS 974 100,62€ 1 529 794,86€ 1 834 246,89€ 1 967 488,92€

O. DE FRADES 606 837,56€ 817 811,23€ 922 822,98€ 952 881,49€

P. DO CASTELO 192 476,66€ 435 955,02€ 527 756,14€ 555 523,42€

PENEDONO 89 223,57€ 229 727,84€ 256 464,22€ 266 012,91€

RESENDE 646 045,35€ 795 992,46€ 1 060 161,67€ 1 137 256,69€

S. COMBA DÃO 896 726,31€ 1 127 177,59€ 1 261 029,40€ 1 636 898,89€

S. J. PESQUEIRA 346 971,64€ 454 840,85€ 471 489,54€ 469 749,60€

S. P. DO SUL 873 606,17€ 1 181 424,70€ 1 316 945,89 1 404 262,97€

SÁTÃO 601 740,27€ 905 983,65€ 1 092 305,37€ 1 133 455,74€

SERNANCELHE 300 406,67€ 372 822,01€ 398 156,93€ 399 985,33€

TABUAÇO 311 655,74€ 439 928,45€ 519 879,05€ 540 705,04€

TAROUCA 371 531,87€ 523 580,32€ 615 087,11€ 646 660,56€

TONDELA 2 253 596,36€ 2 596 443,73€ 2 610 641,10€ 2 680 606,44€

V.N. DE PAIVA 298 972,60€ 430 584,50€ 469 887,64€ 518 773,53€

VISEU 10 189 371,80€ 12 085 107,66€ 12 276 877,99€ 12 777 083,81€

VOUZELA 380 260,61€ 532 533,94€ 594 781,45€ 663 876,48€

TOTAL  
DO 
DISTRITO

2012 2013 2014 2015

26 185 578,00€
33 674 495,23€

36 899 701,08€
38 511 081,49€

26 
milhões

33 
milhões

36 
milhões

38 
milhões

Trinta e oito milhões e quinhentos 
mil euros foi este o valor do Impos-
to Municipal Sobre Imóveis (IMI) 
que as Câmaras do distrito arreca-
daram no ano de 2015. Compara-
tivamente com o ano de 2012 os 
municípios receberam mais 12 mi-
lhões 325 mil euros, o que equiva-
le a um crescimento de 47,05 por 
cento. 
Viseu surge de forma destaca-
da como o concelho que mais 
recebe IMI. Em 2015 conseguiu 
uma coleta de 12 milhões 777 
mil euros, mais 25,4 por cento no 
ano de 2012. Lamego é o segun-
do município que arrecada mais 
verbas provenientes do Impos-
to Municipal Sobre Imóveis. Em 
2015 embolsou dois milhões 954 
mil euros. Tondela amealhou um 
pouco menos, dois milhões 680 
mil euros, sendo por isso o tercei-
ro concelho com mais contribui-
ções na região. 
Pelo contrário o concelho que 
menos dinheiro recebe de IMI é 
Penedono, que em 2015 juntou 
pouco mais de 266 mil euros. Esta 
receita do município mais peque-
no do distrito é 48 vezes inferior 
ao montante reunido por Viseu, o 
território mais populoso do distri-
to. Sernancelhe é o segundo con-
celho da região a cobrar menos 
IMI. No ano passado conseguiu 
cerca de 400 mil euros, sendo se-
guido de S. João da Pesqueira que 
arrecadou 469 mil 746 euros. 
Uma das maiores subidas em 

termos de receita entre 2012 e 
2015 foi protagonizada por Pene-
dono que de 89 mil e 223 euros 
passou a arrecadar 266 mil e 12 
euros, o que corresponde a uma 
subida de 198 por cento. Penalva 
do Castelo recebeu 555 mil e 523 
euros no ano passado, mais 188 
por cento que em 2012. Castro 
Daire também viu as receitas de 
IMI aumentar 104 por cento nos 
últimos quatro anos, tendo ter-
minado 2015 com uma coleta de 
um milhão 303 mil e 939 euros. 
Nem todos os municípios regista-
ram um acréscimo de impostos 
entre 2012 e 2015. Armamar por 
exemplo viu a maquia descer 24 
por cento de 2014 para 2015, ano 
em que recebeu 524 mil e 617 eu-
ros. Mortágua também ganhou 
menos 23 por cento e S. João da 
Pesqueira 0,23 por cento.

38 milhões 
511 mil euros 
valor total da 
receita de IMI 
cobrada pelos 
municípios de 
Viseu em 2015

  IMPOSTOS
Texto José Ricardo Ferreira Infografia Tânia Ferreira

RECEITAS DO IMI AUMENTARAM 12 MILHÕES 
DE EUROS

Municípios que arrecadam mais IMI Concelhos que recebem menos IMI

VISEU

LAMEGO

TONDELA

2012 2013 2014 2015

S.J PESQUEIRA

SERNANCELHE

PENEDONO

12,7 milhões - 12 777 083,81€ 

12,2 milhões - 12 276 877,99€

12 milhões - 12 085 107,66€

10 milhões - 10 189 371,80€

2,9 milhões - 2 954 750,49€

2,8 milhões - 2 820 327,51€

2,4 milhões - 2 474 014,14€

2,2 milhões - 2 235 618,67€

2,6 milhões - 2 680 606,44€

2,6 milhões - 2 610 641,10€

2,5 milhões - 2 596 443,73€

2,2 milhões - 2 253 596,36€

266 milhares - 266 012,91€

256 milhares - 256 464,22€

229 milhares - 229 727,84€

89 milhares - 89 223,57€

469 milhares - 469 749,60€

471 milhares - 471 489,54€

454 milhares - 454 840,85€

346 milhares - 346 971,64€

399 milhares - 399 985,33€

398 milhares - 398 156,93€

372 milhares - 372 822,01€

300 milhares - 300 406,67€
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P.12  MUNICÍPIOS

Impostos 

enchem cofres 
das autarquias
IMI aumentou 12 milhões de euros em quatro anos
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  MANGUALDE

Texto Irene Ferreira

ROTA DO TURISMO MINEIRO VAI AVANÇAR
A IDEIA É ABRIR AS ANTIGAS ÁREAS MINEIRAS À COMUNIDADE. ESPAÇOS JÁ 
RECUPERADOS PELA EDM FORAM CEDIDOS A ENTIDADES LOCAIS

Vai ser criada no concelho 
de Mangualde uma rota do 
turismo mineiro. O projeto 

pretende manter em condições 
dignas e abrir à população os espaços 
das antigas explorações de urânio 
que foram reabilitados pela Empresa 
de Desenvolvimento Mineiro (EDM). 
Segundo o presidente da Câmara 
Municipal, João Azevedo, o secretá-
rio de Estado da Energia “compro-
meteu-se connosco no sentido de 
prepararmos um guião turístico para 
podermos alimentar turisticamente 
aqueles espaços”.
O autarca mangualdense considera 
que “esta questão do guião é funda-
mental não só para trazer pessoas 
para o concelho, como também para 
promover e preparar pedagogica-
mente a história daqueles espaços que 
tiveram essa mais-valia na riqueza do 
país”. 
No município já foram recuperadas 
pela EDM as antigas explorações 
mineiras de Cunha Baixa e de Espi-
nho, num investimento total de 6,5 
milhões de euros comparticipado por 
fundos europeus. De acordo com o 
presidente da autarquia de Mangual-

de, nos próximos quatro a cinco me-
ses arrancam as obras de recuperação 
ambiental das minas abandonadas de 
Póvoa de Cervães e depois também as 
da Quinta do Bispo. Intervenções que 
rondam os 14 milhões de euros. 
Para o presidente da União de Fre-
guesias de Santiago de Cassurrães 
e Póvoa de Cervães, Álvaro Matos, 
estes trabalhos de reabilitação das 
minas são uma mais-valia para a 
região e para o ambiente. “Tudo o que 
é feito para melhorar a qualidade de 
vida das populações é bem-vindo”, 
refere. 

Espaços mineiros devolvidos à 
comunidade 
As antigas minas da Cunha Baixa 
e de Espinho, que foram alvo de 
melhoramentos, já podem ser utili-
zadas pela comunidade. O Governo, 
através do secretário de Estado da 
Energia, Jorge Seguro Sanches, 
cedeu as duas áreas mineiras a asso-
ciações e entidades do concelho. No 
que diz respeito à Cunha Baixa, foi 
assinado um protocolo que permite 
à Cooperativa Agropecuária dos 
Agricultores de Mangualde utilizar 

o sistema de regadio agrícola cons-
truído pela EDM. A infraestrutura 
inclui um açude que recebe águas 
pluviais e permite regar cerca de dez 
hectares de terrenos agrícolas res-
peitantes a 19 parcelas. Foi também 
celebrado um acordo de entrega ao 
município de Mangualde e à Fregue-
sia da Cunha Baixa do edifício do 
Centro Interpretativo e do Parque de 
Merendas anexo, que também foram 
construídos pela EDM.
Já a área recuperada na antiga mina 
de Espinho vai ser utilizada para 
treino e divulgação de atividades 
no âmbito da proteção civil através 
de u m protocolo estabelec ido 
entre a edilidade mangualdense, a 
Junta de Freguesia de Espinho e a 
Associação Grupo de Intervenção 
Operações de Proteção e Socorro 
(K9V – GIOP). Para João Azevedo, 
“a exploração das minas ajudou a 
economia, mas deixou um grande 
passivo ambiental”, por isso con-
sidera fundamental “os espaços 
estarem reabilitados” e aproveita-
dos “para a agricultura, atividades 
da proteção civil e também para o 
turismo”.

Antigas minas da Quinta do Bispo
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Cineteatro de Mangualde apresenta "Iolanda"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/cineteatro-de-mangualde-apresenta-iolanda/

 
A campanha 'Aconteceu no Cineteatro há.', promovida semanalmente pela autarquia de Mangualde
apresenta esta semana o filme 'Iolanda'. A peça, originalmente exibida no dia 14 de outubro de 1956,
retrata um arrebatador filme de aventuras. A história de uma mulher que só tem um fim na vida:
vingar a morte do pai. Iolanda, a filha do Corsário Negro, após a morte do seu pai, é confiada aos
cuidados de um cigano que a educa como se tratasse de um rapaz. É hábil no manejo da espada e
amazona destemida. Só aos 20 anos Iolanda tem conhecimento que é filha do Conde Ventimiglia.
Ambientes luxuosos, cidades de sonho, batalhas e perseguições na conquista do tesouro do Conde
Ventimiglia e um elenco que contou com participações como May Britt, Marc Cawrence, Renato
Salvatori, Barbara Florian e Umberto Spadara. A emocionante história de Emilio Salgari que fez
palpitar milhares de leitores 'Aconteceu no Cineteatro há 60 anos'.
 
Iolanda-outubro-cartaz
 
Através do Arquivo Municipal de Mangualde está a ser divulgado, semanalmente, um cartaz relativo às
antigas exibições no Cineteatro. 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 contacto 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. Esta iniciativa tem como intuito criar um maior dinamismo
e relançar o Cineteatro de Mangualde.
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Feira dos Santos em Mangualde no primeiro fim de semana de novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9942dd46

 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
 
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade .
 
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro,
sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame conta ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da
Mostra de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho.
 
Feira dos Santos e das"febras"
 
Também a iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do
concelho.
 
Os setores de atividade também estarão representados através da mostra Mangualde Indústria que
acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e
alfaias agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde
Motor - exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -
XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios.
 
Será ainda possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de
Mangualde! A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show,
coktails com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos
locais, Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro.
 
Nos restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.

Página 98



A99

Feira dos Santos - o melhor de Mangualde em certame
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=14fa7e6b

 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro, sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O
certame conta ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro
Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade serão
animadas proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame é ainda
uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a cada
um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO É UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da
Mostra de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os
setores de atividade também estarão representados através da mostraMangualde Indústria que acolhe
a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e alfaias
agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde Motor
- exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -
XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Será ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
IGUARIAS DA REGIÃO VÃO FAZER AS DELÍCIAS DOS VISITANTES
 
DÃO WINE PARTY, SHOWCOOKINGS E FEIRA DOS SANTOS À MESA
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
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Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE PROMETE MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE (DOMINGO, 14H00)
 
Durante os dias do certame a animação também não vai faltar. O projeto Animangualde contempla
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas são algumas das propostas que figuram do programa e animarão as
ruas. O momento alto da animação será a emissão do Programa da TVI Somos Portugal, em Direto de
Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, a partir das 14h00.
 
14 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Feira dos Santos de Mangualde: Uma tradição que vem de longe
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1771

 
Feira dos Santos de Mangualde: Uma tradição que vem de longe | 4, 5 e 6 de novembro
 
2016-10-15
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro, sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O
certame conta ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro
Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade serão
animadas proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame é ainda
uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a cada
um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO É UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da
Mostra de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os
setores de atividade também estarão representados através da mostra Mangualde Indústria que
acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e
alfaias agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde
Motor - exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -
XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Será ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
IGUARIAS DA REGIÃO VÃO FAZER AS DELÍCIAS DOS VISITANTES
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DÃO WINE PARTY, SHOWCOOKINGS E FEIRA DOS SANTOS À MESA
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE PROMETE MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE (DOMINGO, 14H00)
 
Durante os dias do certame a animação também não vai faltar. O projeto Animangualde contempla
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas são algumas das propostas que figuram do programa e animarão as
ruas. O momento alto da animação será a emissão do Programa da TVI Somos Portugal, em Direto de
Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, a partir das 14h00.
 
2016-10-15
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Feira dos Santos 2016 em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21296

 
Feira dos Santos 2016 em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
15 de Outubro de 2016
 
134 Views
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade . A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira
dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro, sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal
Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal
de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O
certame conta ainda com o apoio da Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro
Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade serão
animadas proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame é ainda
uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a cada
um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO É UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da
Mostra de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os
setores de atividade também estarão representados através da mostra Mangualde Indústria que
acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e
alfaias agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde
Motor - exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -
XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Será ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
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Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
IGUARIAS DA REGIÃO VÃO FAZER AS DELÍCIAS DOS VISITANTES
 
DÃO WINE PARTY, SHOWCOOKINGS E FEIRA DOS SANTOS À MESA
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE PROMETE MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE (DOMINGO, 14H00)
 
Durante os dias do certame a animação também não vai faltar. O projeto Animangualde contempla
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas são algumas das propostas que figuram do programa e animarão as
ruas. O momento alto da animação será a emissão do Programa da TVI Somos Portugal, em Direto de
Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, a partir das 14h00.
 
PROGRAMA FEIRA DOS SANTOS
 
4, 5 E 6 DE NOVEMBRO
 
Dia 4 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Abertura Oficial da Feira dos Santos 2016
 
Horário: Sexta I 19h30
 
Dia 4 I Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
 
II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados
 
Horário: 10h00 às 18h00
 
Dia 4 e 5 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Dão Wine Party
 
Barman Show, coktails com Vinhos do Dão
 
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais.
 
Horário: Sexta I 22h00 - Abertura
 
I 22H30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
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I 00h00 - Encerramento
 
Sábado I 22h00 - Abertura
 
I 22h30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
 
I 01h00 - Encerramento
 
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
"Santos da Casa Fazem Milagres"
 
Showcookings (degustação de produtos locais)
 
Horário: Sábado I 16h00, 18h00
 
Domingo I 11h00, 14h00, 16h00
 
Chefs:
 
Hélio Loureiro
 
Ivo Loureiro
 
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
III ExpoVinhos Mangualde
 
Produtores de Vinho do Dão de Mangualde
 
Horário: Sexta I 22h00 às 00h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Mostra de Freguesias de Mangualde
 
Promoção local das freguesias do concelho
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Mangualde Regional
 
Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
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Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Manguald'Arte
 
XI Mostra de Artesanato Nacional
 
Exposição e venda de artesanato nacional
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
 
Feira dos Santos à Mesa
 
Restaurantes aderentes com ementa regional dedicada à Feira dos Santos.
 
- Enchidos da região;
 
- Rojões à Moda de Mangualde
 
- Febras à Feira dos Santos
 
- Requeijão com doce de abóbora
 
- Queijo da Serra
 
- Vinho do Dão
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
Dia 5 e 6 I Quinta do Alpoim
 
AgroMangualde
 
Exposição de máquinas e alfaias agrícolas
 
Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
CERVAS / Associação Aldeia
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Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
I 17h00 - Devolução à Natureza de um animal recuperado
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua 1º de Maio e Rua Dr. José Marques
 
Mangualde Motor
 
Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua 1º de Maio
 
Mangualde Indústria
 
Exposição do tecido empresarial do concelho.
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua Dr. Valentim da Silva
 
Mangualde Transporte - ANTRAM
 
Exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto
 
Artes & Ofícios
 
Pintura ao ar livre
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Várias artérias da cidade
 
Animangualde
 
Animação de rua nas várias artérias da cidade
 
Horário: Sábado

Página 107



 
09h30 I Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)
 
14h30 I Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
15h00 I Mega Lua (Rua 1º de Maio)
 
Todo o dia I Art & Manhã (todas as artérias da feira)
 
Todo o dia I Concertinas
 
Horário: Domingo
 
09h00 I Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
14h00 I Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)
 
Todo o dia I Art & Manhã (todas as artérias da feira)
 
Todo o dia I Concertinas
 
Por:MM
 
15 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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32  TRAIL ALDEIAS DO 
MONDEGO 
No próximo dia 19 de novembro, Mangualde acolhe o 3° 
Trail Aldeias do Mondego. A iniciativa é organizada pelo 
Centro Desportivo Abrunhosense e conta com o apoio da 
Câmara Municipal de Mangualde. A prova está dividida 
em quatro escalões: trail longo (42 km), trail curto (21 
km), caminhada/mini trail (10 km) e caminhada solidária 
(4 km) e será apadrinhada pelo atleta Armando Teixeira. 
O início está marcado para as 9h00. 
O trail longo sai de Mangualde, sobem a Senhora do 
Castelo e passam por Almeidinha, Senhora de Cervães, 
Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Rio Mon-
dego, Contenças de Cima, Abrunhosa do Mato, Cunha 
Baixa, Cubos e acaba em Mangualde. O trail curto sai de 
Abrunhosa do Mato e a acabar em Mangualde. A cami-
nhada/mini trail tem 10 km para caminhar ou correr con-
forme cada pessoa gostar. A caminhada solidária reverte 
a favor dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. No 
final são mais de 50 prémios à espera dos vencedores. A 
equipa mais participativa recebe ainda um leitão assado. 
As inscrições poderão ser feitas através do site http:// 
acorrer.pt/eventos/info/1170  até 15 de novembro. 
Podem obter mais informações na página www.face-
book.com/trailaldeiasdomondego  ou através do email 
trailaldeiasdomondego@gmail.com  ou do telefone 924 
427 868. 
O trail running é uma corrida pedestre em Natureza, com 
o mínimo de percurso pavimentado/alcatroado, que não 
deverá exceder 10% do percurso total, em vários am-
bientes (serra, montanha, alta montanha, planície, etc) e 
terrenos (estradão, caminho florestal, trilho, single track, 
etc), idealmente — mas não obrigatoriamente — em semi 
ou autossuficiência, a realizar de dia ou durante a noite, 
em percurso devidamente balizado e marcado e em res-
peito pela ética desportiva, lealdade, solidariedade e pelo 
meio ambiente. 
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RECUPERAÇÃO DAS MINAS ABANDONADAS DE 
MANGUALDE VAI CONTINUAR 
PROTOCOLOS ASSINADOS NA PRESENÇA DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAN-
GUALDE, DO PRESIDENTE DA EMPRESA DE 
DESENVOLVIMENTO MINEIRO E DO SECRETÁRIO 
DE ESTADO DA ENERGIA. 
No passado dia, 7 de outubro, a Câmara Municipal 
de Mangualde assinou um conjunto de protocolos 
que visam a valorização das minas já recuperadas, 
pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM), 
no concelho. Ficando o compromisso de ainda serem 
investidos mais de 14 milhões de euros na recupera-
ção ambiental das minas abandonadas. Na assinatura 
marcou presença o Presidente da Câmara Municipal 
de Mangualde, João Azevedo, o Presidente da Em-
presa de Desenvolvimento Mineiro, Rui da Silva Ro-
drigues, e o Secretário de Estado da Energia, Jorge 
Seguro Sanches. 
Foram ainda assinados três protocolos de cedência, 
nomeadamente da antiga área mineira de Espinho ao 
Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e 
Socorro (CIOPS) para treino de cães de busca e res-
gate, do sistema de distribuição de águas da Cunha 
Baixa (que permitirá regar cerca de 10 hectares de 
terrenos) e de um edifício para que a Junta de Fre-
guesia da Cunha Baixa aí instale um centro interpre-
tativo da atividade mineira da região. 
EDIL CONSIDERA FUNDAMENTAL "OS ESPAÇOS 
ESTAREM AMBIENTALMENTE REABILITADOS, 
APROVEITÁ-LOS PARA A AGRICULTURA, PARA 
ATIVIDADES DA PROTEÇÃO CIVIL E TAMBÉM 
PARA O TURISMO" 
Para o edil mangualdense, "a exploração das minas 
ajudou a economia, mas deixou um grande passivo 
ambiental". Considerando fundamental "os espaços 
estarem ambientalmente reabilitados, aproveitá-los  

para a agricultura, para atividades da proteção civil 
e também para o turismo". João Azevedo aproveitou 
a oportunidade e pediu ao secretário de Estado da 
Energia "o carinho necessário, para que seja possível 
colocar em Mangualde a rota do turismo mineiro". O 
qual foi aceite, tendo Jorge Seguro Sanches reforça-
do "a importância de, com as raízes no passado, olhar 
para o futuro". O autarca mangualdense terminou 
salientado que "esta questão do guião é fundamental 
não só para trazer pessoas para o concelho, mas tam-
bém para promover e preparar pedagogicamente a 
história daqueles espaços que tiveram essa mais-valia 
na riqueza do país". 
Para Rui da Silva Rodrigues estes protocolos "re-
fletem uma nova abordagem da EDM em relação 
à utilização destes espaços". "Queremos que essa 
nova utilização envolva a proximidade das Câmaras, 
das Juntas de Freguesia e tenha um envolvimento 
genérico de responsabilização, quer da EDM, quer 
do município", frisou. Desta forma, "esta parceria vai 
potenciar a dinamização de mais iniciativas quer no 
aproveitamento das áreas recuperadas, quer dos 
ativos reabilitados". Com um investimento global que 
ascende os 22 milhões de euros, para o presidente 
da EDM, a intervenção em Mangualde representa "a 
segunda maior intervenção no âmbito do programa 
da recuperação das minas abandonadas". As interven-
ções começaram em 2001 com a realização de um 
conjunto de estudos e de projetos, aos quais se se-
guiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da 
Cunha Baixa e da Freixiosa. "Neste momento temos 
um curso uma obra, que temos programada a sua 
conclusão para 2017, em Póvoa de Cervães e faltam 
realizar outras em Quinta do Bispo e Pinhal do Souto" 
referiu Rui da Silva Rodrigues. 
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AGENDA 
MOSTRA FOTOGRÁFICA  -  "SINERGIAS" 

ATÉ 28 DE OUTUBRO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANGUALDE 

3° TRAIL ALDEIAS DO MONDEGO 

19 DE NOVEMBRO 

"OS LANIFÍCIOS EM MANGUALDE E AS MINHAS 

HISTÓRIAS" 

21 DE OUTUBRO  -  21H00 AUDITÓRIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MANGUALDE 

FEIRA DOS SANTOS 

4, 5 E 6 DE NOVEMBRO 
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CORREIO DO LEITOR 

Património camarário construído com os impostos dos mangualdenses está neste estado Começaram as obras de regeneração do Bairro do Modorno, mas acreditar só 
lastimável - lixeira. Assim se vê o zelo dos nossos governantes. Sr. Presidente da Câmara, por quando concluídas. Esperamos que estas não cansem os seus moradores. 
favor tome medidas ou deixa de no seu futuro, ser bonito falar de ambiente. Temos e devemos de 
olhar pelo futuro dos nossos netos 

ALDEIA NOVA 
Um nosso assinante deu-nos conta de uma situação 

que poderá ser considerada problema de saúde 

pública devido ao estado em que se encontra a água 

que é distribuida à população. 

"Não me lembro quando isto foi limpo a última vez. 

Há uns dois anos vieram limpar por fora, mas por 

dentro não. Dizem que há um depósito, mas não 

sabemos", salientou o Sr. Gabriel Santos. 

No seguimento da conversa, o Sr. Gabriel referiu 

ainda, que "segundo o presidente da Junta é para 

lá ir uma máquina, mas o que é certo é que há 

contadores e tudo está assim, cheio de lixo. Queria 

era que isto fosse limpo e tratado. Ver onde sai a 

nascente para se saber que água andamos a beber". 

Esta é uma preocupação de todos os habitantes. 

Esta câmara já gastou mais de um milhão em avenças com amigos, mas tem estes passeios, há mais de 7 anos, na 
avenida principal de Mangualde intransitáveis. O leitor faça o seu juízo 
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NAS COLÓNIAS 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO VIRA 
LIXEIRA Espaço onde em tempos eram depositados 

resíduos que posteriormente seguiam para 
tratamento encontra-se completamente ao 
abandono 
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DUAS CENTENAS DE SENIORES MANGUALDENSES 
PARTICIPARAM EM TARDE DE CONVÍVIO E 
ANIMAÇÃO 
No passado dia 3 de outubro, a Câmara Municipal 
de Mangualde assinalou o Dia Internacional do Idoso 
com uma tarde de animação. A comemoração, que 
contou com a participação de cerca de duas centenas 
de seniores do concelho, teve lugar na Biblioteca 
Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde. Na 
abertura da iniciativa marcou presença a Vereadora 
da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde,  

Maria José Coelho. 
Durante a tarde, todos os participantes tiveram a 
oportunidade de assistir às atuações do Grupo "Os 
Girassóis" do Centro Social e Cultural da Paróquia de 
Mangualde, da peça de Teatro "Os Silva" e "Cantos de 
Sol a Sol" pelo Tempo XL. Este evento contou ainda 
com a participação dos alunos do 10°H do Curso 
Vocacional de Animação Socio Cultural. 
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POE7AS 

NA DIASPORA 

\\Jul.( It. ;IA 

POETAS 

NA DIÁSPORA 

LANÇAMENTO DO LIVRO 
`I ANTOLOGIA POÉTICA' DOS POETAS DA DIÁSPORA 
Vai realizar-se no próximo dia 31 DE OUTUBRO, pelas 21H00, na 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES de MANGUALDE 
o lançamento de mais uma antologia de poesia de varios autores que 
tem mais uma vez a participação da Mangualdense Ana Fernandes (Naria 
Radatos) 
Bibliografia da autora: 
- "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca 
Dr. Alexandre Alves em Mangualde — Abril 2016 
-Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimónia de 
lançamento-23 de outubro 2016, no teatro Tivoli em Lisboa. 
- ANTOLOGIA POÉTICA' dos poetas da Diáspora 
A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos" 
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COM CASA CHEIA O 
HUMORISTA JOÃO 
SEABRA FALOU PARA O 
BONECO 
ESPETÁCULO DE STAND UP COMEDY INTEGROU 

PROJETO 'SEXTAS DA LUA' 

Na passada sexta-feira, dia 30 de setembro, a 

Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em 

Mangualde, acolheu o espetáculo de Stand Up 

Comedy 'A falar para o boneco' de João Seabra. A 

iniciativa, integrada no projeto 'Sextas da Lua', teve 

casa cheia e contou com a presença do Vereador da 

Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João 

Lopes. 

UM ESPETÁCULO CHEIO DE HUMOR, ANIMAIS, 

VENTRILOQUISMO, MÚSICA, ESTUPIDEZ E 

ESTÓRIAS DE VIDA 

`A falar para o boneco' é um espetáculo cheio de 

humor, animais, ventriloquismo, música, estupidez e 

estórias de vida. João Seabra encheu o palco com 

os seus "amigos", o macaco Sidónio, o burro Zoina, 

o velho Antunes, a avestruz Truz e muitos outros 

e partilhou estórias, momentos de humor, sketchs 

cómicos, musicas engraçadas e idiotice inata, num 

espetáculo de ritmo delirante onde as situações de 

humor surgiram 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. 
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MUNICÍPIO DE MANGUALDE CEDE SALA PARA SEDE 
LOCAL DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
Com o objetivo de apoiar o trabalho levado a cabo 
pelo grupo de Voluntariado Comunitário de Mangual-
de da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), a 
Câmara Municipal de Mangualde cedeu uma sala 
para que instalassem a sua sede. A abertura oficial 
aconteceu no passado sábado, dia 1 de outubro, e 
contou com a presença do edil mangualdense João 
Azevedo, das representantes do Núcleo Regional do 
Centro da LPCC, Eliana Gonçalves e Diana Gonçal-
ves, do responsável da delegação de Mangualde, Ma- 

nuel Marques, bem como dos vários voluntários que 
colaboram com esta associação. 
Esta sede tem em vista o desenvolvimento dos 
projetos de voluntariado em todo o concelho, 
nomeadamente, de sensibilização para a adoção 
de estilos de vida saudáveis, informação sobre a 
instituição e serviços, colaboração no apoio social 
ao doente oncológico e sua família, colaboração na 
prevenção do cancro e angariação de fundos. 
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INAUGURADAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA 
SEDE DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAVARES 
Na tarde do passado dia 16, no largo do Outeiro em 
Chãs de Tavares, foram inauguradas as obras de 
requalificação da sede da União de Freguesias de 
Tavares. 
Estas obras, há muito ansiadas num edifício 
construído há já 42 anos, vieram dar uma maior 
dignidade a um espaço que se encontrava 
completamente desvalorizado. 
Com a presença de várias entidades civis e religiosas 
do concelho e também do distrito, a cerimónia teve 
início com a o Hino de Portugal executado pela Banda 
Filarmónica Boa Educação de Vila Cova de Tavares, 
seguindo-se as intervenções do Presidente da União 
de Freguesias de Tavares, Alexandre Constantino e do 
Presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo. 
Na sua intervenção, Alexandre Constantino, começou 
por agradecer a presença de todos os convidados 
e população em geral, que se reuniu para dar mais 
brilho aquele momento. Salientou a importância 
daquele edifício, por ser parte integrante da história 
não só da freguesia, mas também do concelho. 
Quando chegado à Junta de freguesia em 2013, 
Alexandre Constantino encontrou aquele espaço 
completamente vazio, mas, onde a vontade de 
demonstrar o que eram capazes foi maior e foi feito 
tudo quanto possível para encher e dar dignidade ao 
edifício. 
Os desafios quando chegados à junta eram muitos, 
mas a perda de confiança e o medo incómodo da 
noção que o declínio desta freguesia era inevitável, 
era muito grande. Era necessário mudar essa imagem, 
salientou o Presidente da Junta. 
Alexandre Constantino continuou referindo, que 
mesmo ainda quando alguns presidentes de junta 
não tinham tomado posse, já a União de Freguesias 
se encontrava a trabalhar e tinha feito deslocar 
àquele espaço técnicos da autarquia com quem 
foram discutidos projetos a pedir a reabilitação do 
edifício e muitas outras obras para a freguesia.  

nome pessoal e em nome da freguesia de Tavares à 
Câmara Municipal de Mangualde e ao seu Presidente, 
Dr. João Azevedo, por ter oferecido esta obra à 
Freguesia de Tavares, na certeza que foi realizada 
com base na equidade e igualdade. 
Quase a terminar Alexandra Constantino não deixou 
de salientar que o caminho percorrido não tem sido 
de atalhos ou de aceitar o mínimo, mas sim, um 
caminho de riscos, dos que agem e executam. Uma 
viagem que é necessário continuar, porque para 
onde quer que se olhe, há trabalho a realizar e muitas 
coisas são possíveis, uma vez que a gestão dos euros 
existentes é feita com sensatez. 
A finalizar a sua intervenção, o Presidente da Junta 
deixou a esperança que tanto para hoje como para o 
futuro, queremos oportunidades, segurança e um nível 
de vida cada vez melhor para as nossas famílias, algo 
que todos iremos conseguir com o trabalho conjunto, 
porque "com trabalho tudo se consegue, sem trabalho, 
nada vem", concluiu. 
Após a intervenção do Presidente da Câmara João 
Azevedo, teve lugar a bênção das instalações pelo 
Rev° Pe. Cunha, o descerramento de placa alusiva 
ao ato e a visita às novas e funcionais instalações da 
União de Freguesias de Tavares. 
No fim do ato solene, todos foram convidados a 
saborear uma fatia de bolo que deu um ar festivo ao 
evento. 

Naquela data, como refere o Presidente da Junta, 
foi-lhe dito que eram demasiadas obras, só possíveis 
em dois mandatos, agora, com satisfação salienta 
que passados três anos realizou as obras que tinha 
solicitado, tendo feito ainda muito mais, o que permitiu 
ganhar a confiança de fregueses e instituições. 
Todavia, não deixa de referir que a União de 
Freguesias de Tavares, continua a ser uma freguesia 
com problemas, mas que também é chegada a hora 
de colocar divergências de lado, passar de geração 
em geração a ideia que todos somos iguais e todos 
merecemos as mesmas oportunidades, tendo acesso 
aos mesmos bens e aos mesmos serviços e nesse 
sentido, Alexandre Constantino agradeceu em seu 
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O MELHOR DE MANGUALDE EM CERTAME
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=e9d293b7

 
4, 5 e 6 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DA CIDADE
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade .
 
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro,
sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contará com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame conta ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
UM CERTAME COM TRÊS SÉCULOS E UM MARCO A NÍVEL NACIONAL
 
Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim de semana, as várias artérias da cidade serão
animadas proporcionando a todos os residentes e visitantes momentos de diversão. O certame é ainda
uma referência por dinamizar os vários setores de atividade com vários momentos dedicados a cada
um deles.
 
DAR A CONHECER O QUE DE MELHOR SE FAZ NO CONCELHO É UM DOS OBJETIVOS
 
Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde através da
Mostra de Freguesias de Mangualde com a promoção local das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do concelho. Os
setores de atividade também estarão representados através da mostra Mangualde Indústria que
acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e
alfaias agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde
Motor - exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões. As artes também não foram esquecidas e neste
contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte -
XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Será ainda
possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
IGUARIAS DA REGIÃO VÃO FAZER AS DELÍCIAS DOS VISITANTES
 
DÃO WINE PARTY, SHOWCOOKINGS E FEIRA DOS SANTOS À MESA
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A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro. Nos
restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 
ANIMANGUALDE PROMETE MUITA DIVERSÃO
 
SOMOS PORTUGAL: TVI EM DIRETO DE MANGUALDE (DOMINGO, 14H00)
 
Durante os dias do certame a animação também não vai faltar. O projeto Animangualde contempla
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade. Atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, atuação do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de Concertinas são algumas das propostas que figuram do programa e animarão as
ruas. O momento alto da animação será a emissão do Programa da TVI Somos Portugal, em Direto de
Mangualde (Largo Dr. Couto), no domingo, a partir das 14h00.
 
PROGRAMA FEIRA DOS SANTOS - 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO
 
Dia 4 - Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Abertura Oficial da Feira dos Santos 2016
 
Horário: Sexta I 19h30
 
Dia 4 - Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
 
II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados
 
Horário: 10h00 às 18h00
 
Dia 4 e 5 - Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Dão Wine Party
 
Barman Show, coktails com Vinhos do Dão
 
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais.
 
Horário: Sexta I 22h00 - Abertura
 
I 22H30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
 
I 00h00 - Encerramento
 
Sábado - 22h00 - Abertura
 
I 22h30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
 
I 01h00 - Encerramento
 

Página 121



Dia 4, 5 e 6 - Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
"Santos da Casa Fazem Milagres"
 
Showcookings (degustação de produtos locais)
 
Horário: Sábado I 16h00, 18h00
 
Domingo - 11h00, 14h00, 16h00
 
Chefs:
 
Hélio Loureiro
 
Ivo Loureiro
 
Dia 4, 5 e 6 - Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
III ExpoVinhos Mangualde
 
Produtores de Vinho do Dão de Mangualde
 
Horário: Sexta I 22h00 às 00h00
 
Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 - Largo Dr. Couto
 
Mostra de Freguesias de Mangualde
 
Promoção local das freguesias do concelho
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 - Largo Dr. Couto
 
Mangualde Regional
 
Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 - Largo Dr. Couto
 
Manguald'Arte
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XI Mostra de Artesanato Nacional
 
Exposição e venda de artesanato nacional
 
Horário: Sexta - 15h00 às 20h00
 
Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 - Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
 
Feira dos Santos à Mesa
 
Restaurantes aderentes com ementa regional dedicada à Feira dos Santos.
 
- Enchidos da região;
 
- Rojões à Moda de Mangualde
 
- Febras à Feira dos Santos
 
- Requeijão com doce de abóbora
 
- Queijo da Serra
 
- Vinho do Dão
 
Dia 4, 5 e 6 - Largo Dr. Couto
 
Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 
Dia 5 e 6 - Quinta do Alpoim
 
AgroMangualde
 
Exposição de máquinas e alfaias agrícolas
 
Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
CERVAS / Associação Aldeia
 
Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região
 
Horário: Sábado - 09h00 às 20h00
 
17h00 - Devolução à Natureza de um animal recuperado
 
Domingo - 09h00 às 20h00
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Dia 5 e 6 - Rua 1º de Maio e Rua Dr. José Marques
 
Mangualde Motor
 
Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel
 
Horário: Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 - Rua 1º de Maio
 
Mangualde Indústria
 
Exposição do tecido empresarial do concelho.
 
Horário: Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 - Rua Dr. Valentim da Silva
 
Mangualde Transporte - ANTRAM
 
Exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
 
Horário: Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 - Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto
 
Artes & Ofícios
 
Pintura ao ar livre
 
Horário: Sábado - 09h00 às 20h00
 
Domingo - 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 - Várias artérias da cidade
 
Animangualde
 
Animação de rua nas várias artérias da cidade
 
Horário: Sábado
 
09h30 - Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)
 
14h30 - Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
15h00 - Mega Lua (Rua 1º de Maio)
 
Todo o dia - Art & Manhã (todas as artérias da feira)
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Todo o dia - Concertinas
 
Horário: Domingo
 
09h00 Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
14h00 Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)
 
Todo o dia Art & Manhã (todas as artérias da feira)
 
Todo o dia Concertinas
 
Sofia Monteiro
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Rota do turismo mineiro vai ser implementada em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-10-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=171f8cdb

 
A ideia da Rota do turismo mineiro pretende manter em condições adequadas de conservação e abrir à
população os espaços das antigas explorações de urânio que foram reabilitados pela Empresa de
Desenvolvimento Mineiro (EDM).
 
o
 
De acordo com o presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, o secretário de Estado da Energia
"comprometeu-se, parceria connosco, em prepararmos um guião turístico para podermos alimentar
turisticamente aqueles espaços". O autarca sublinha que "esta questão do guião é fundamental não só
para trazer pessoas para o concelho, como também para promover e preparar pedagogicamente a
história daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
Já foram recuperadas no concelho, pela EDM, as antigas explorações mineiras de Cunha Baixa e de
Espinho, num investimento total de 6,5 milhões de euros comparticipado por fundos europeus. João
Azevedo adiantou que "nos próximos quatro a cinco meses arrancam as obras de recuperação
ambiental das minas abandonadas de Póvoa de Cervães e depois também as da Quinta do Bispo".
 
No município já foram recuperadas pela EDM as antigas explorações mineiras de Cunha Baixa e de
Espinho, num investimento total de 6,5 milhões de euros comparticipado por fundos europeus.
 
16 Outubro, 2016
 
José Silva
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Rota do Turismo Mineiro vai avançar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.jornaldocentro.pt/rota-do-turismo-mineiro-vai-avancar/

 
Vai ser criada no concelho de Mangualde uma rota do turismo mineiro. O projeto pretende manter em
condições dignas e abrir à população os espaços das antigas explorações de urânio que foram
reabilitados pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM).
 
Antigas minas da Quinta do Bispo
 
Segundo o presidente da Câmara Municipal, João Azevedo, o secretário de Estado da Energia
"comprometeu-se connosco no sentido de prepararmos um guião turístico para podermos alimentar
turisticamente aqueles espaços". O autarca mangualdense considera que "esta questão do guião é
fundamental não só para trazer pessoas para o concelho, como também para promover e preparar
pedagogicamente a história daqueles espaços que tiveram essa mais-valia na riqueza do país".
 
No município já foram recuperadas pela EDM as antigas explorações mineiras de Cunha Baixa e de
Espinho, num investimento total de 6,5 milhões de euros comparticipado por fundos europeus. De
acordo com o presidente da autarquia de Mangualde, nos próximos quatro a cinco meses arrancam as
obras de recuperação ambiental das minas abandonadas de Póvoa de Cervães e depois também as da
Quinta do Bispo.
 
Intervenções que rondam os 14 milhões de euros. Para o presidente da União de Freguesias de
Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães, Álvaro Matos, estes trabalhos de reabilitação das minas
são uma mais-valia para a região e para o ambiente. "Tudo o que é feito para melhorar a qualidade de
vida das populações é bem-vindo", refere.
 
Espaços mineiros devolvidos à comunidade
 
As antigas minas da Cunha Baixa e de Espinho, que foram alvo de melhoramentos, já podem ser
utilizadas pela comunidade. O Governo, através do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro
Sanches, cedeu as duas áreas mineiras a associações e entidades do concelho.
 
No que diz respeito à Cunha Baixa, foi assinado um protocolo que permite à Cooperativa Agropecuária
dos Agricultores de Mangualde utilizar o sistema de regadio agrícola construído pela EDM. A
infraestrutura inclui um açude que recebe águas pluviais e permite regar cerca de dez hectares de
terrenos agrícolas respeitantes a 19 parcelas.
 
Foi também celebrado um acordo de entrega ao município de Mangualde e à Freguesia da Cunha
Baixa do edifício do Centro Interpretativo e do Parque de Merendas anexo, que também foram
construídos pela EDM. Já a área recuperada na antiga mina de Espinho vai ser utilizada para treino e
divulgação de atividades no âmbito da proteção civil através de um protocolo estabelecido entre a
edilidade mangualdense, a Junta de Freguesia de Espinho e a Associação Grupo de Intervenção
Operações de Proteção e Socorro (K9V - GIOP).
 
Para João Azevedo, "a exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande passivo
ambiental", por isso considera fundamental "os espaços estarem reabilitados" e aproveitados "para a
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agricultura, atividades da proteção civil e também para o turismo".
 
Inserido em 16, Outubro - 2016
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Câmara de Mangualde vai arrancar com investimento de um milhão nas escolas do
concelho. Cidade acolheu o Congresso Nacional de Centros de Formação de
Associação de Escolas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=eb979b58

 
Foi anunciado em Diário da Republica na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objetivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projeto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam ações de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento elétrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as ações visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento elétrico
 
"Formação Contínua - pensar o presente, perspetivar o futuro" foi o mote para o XIII Congresso
Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas
 
O XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) realizou-se nos
dias 14 e 15 de outubro em Mangualde, numa organização dos CFAE da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação EduFor, que tem sede em Mangualde. Sob o lema "Formação Contínua -
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pensar o presente, perspetivar o futuro", o encontro teve como principais objetivos conhecer a
realidade da formação contínua de professores na Europa, refletir sobre o contexto da formação
contínua de professores em Portugal, analisar os procedimentos dos CFAE, no sentido do
aperfeiçoamento das suas práticas e contribuir para a afirmação dos CFAE no processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens. O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, presidiu à
abertura do Congresso, que contou ainda com a presença do Diretor do EduFor, José Miguel Sousa, e
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo.
 
O Congresso contou com cerca de 150 participantes, entre Diretores de CFAE, Diretores de Escolas,
Formadores, Docentes, entre outros, provenientes de vários pontos do país deste o Algarve até
Bragança. Foram dois dias dedicados a conhecer a realidade da formação contínua de professores na
Europa, com reflexão sobre o contexto da formação contínua de Professores em Portugal e análise dos
procedimentos dos CFAE, com vista ao melhoramento tanto das suas práticas como a melhoria das
aprendizagens nas escolas portuguesas.
 
Seguiu-se o Painel "Formação contínua de professores na Europa - diferentes perspetivas / diferentes
realidades", que teve como oradores Susana Paiva Moreira Batista, Investigadora do CICS.NOVA,
FCSH/UNL; Rita Zurrapa, Coordenadora Nacional do Projeto Europeu eTwinning (em Representação da
DG Education and Culture CE); Luís Fernandes, Diretor AE de Freixo, Membro do Conselho Consultivo
do Teacher Academy da Comissão Europeia e ainda Sari Lantto, Diretora da Escola Secundária
Ylitornion yhteiskoulun, distinguida pela Apple em 2015 como Apple Distinguished Educator, que se
deslocou do norte da Finlândia a Mangualde para ser oradora neste Congresso.
 
WORKSHOPS NO EDUFOR INNOV@TICE CLASSROOM LAB, A PRIMEIRA SALA DE AULA DE FUTURO DA
REGIÃO CENTRO DE NORTE DO PAÍS
 
Na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado foram realizados oito workshops com as seguintes
temáticas: Levantamento de necessidades de formação; Elaboração do plano de formação de escola;
Elaboração de programas de ações de formação; Os Projetos Europeus abrem futuro - Caminhos do
possível; A organização (des)burocrática de um CFAE - contributos para uma gestão na era digital;
Perspectives on Leadership; Avaliação da formação; e Sala de Aula do Futuro / Ambientes Educativos
Inovadores.
 
De referir que dois dos workshops tiverem lugar no EduFor Innov@tice Classroom Lab, a primeira Sala
de Aula de Futuro da Região Centro de Norte do país, inaugurada no passado dia 10 de maio, criada e
gerida pelo EduFor.
 
Na manhã de sábado decorreu ainda uma sessão especial para apresentação dos resultados da
investigação de Jorge Ralha Cardoso "Políticas e dinâmicas da formação contínua e dos Centros de
Formação de Associação de Escolas". A tarde de sábado foi preenchida pela Conferência de José
Lemos Diogo, intitulada "Passado, presente e futuro da formação contínua - reforçar a importância dos
CFAE no sistema educativo".
 
A Sessão de Encerramento este a cargo do Diretor-Geral da Educação em representação do Senhor
Secretário de Estado da Educação. A "Chave" do Congresso foi entregue pelo Diretor do EduFor ao
Representante dos Diretores de CFAE do Norte, onde irá realizar-se o XIV Congresso que ao aceitar o
compromisso referiu "Mangualde elevou a fasquia da organização e qualidade dum Congresso que a
tarefa que temos para o igualar é hercúlea".
 
17 Outubro, 2016
 
José Silva
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Feira dos Santos junta 
tradição e modernidade
de 4 a 6 de Novembro
Mangualde Milhares de visitantes são esperadas nesta festa em que não falta a
gastronomia local, artesanato, produtos endógenos, animação e, claro, as febras
assadas na hora
Mangualde já está em conta-
gem decrescente para mais
uma edição da tradicional
Feira dos Santos. Promovida
pela Câmara Municipal de
Mangualde, o certame de-
corre no centro da cidade, de
4 a 6 de Novembro e tem
como lema 'Da Tradição à
Modernidade'.

A cerimónia de abertura da
Feira dos Santos está marcada
para o dia 4, às 19h30, no Mer-
cado Municipal Dr. Diaman-
tino Furtado e contará com as
presenças e intervenções do
presidente da Câmara Muni-
cipal de Mangualde, João Aze-
vedo, e do presidente do Tu-
rismo Centro de Portugal, Pe-
dro Machado. O certame
conta ainda com o apoio da
Associação de Desenvolvi-
mento do Dão e do Turismo
do Centro Portugal.

A Feira dos Santos oferece
aos seus milhares de visitan-
tes gastronomia, através das
tradicionais febras, os enchi-
dos e os frutos secos; artesa-
nato; vinho; produtos agríco-
las, entre outras. 

Os visitantes vão ter a opor-
tunidade de conhecer melhor
o concelho de Mangualde
através da Mostra de Fregue-
sias de Mangualde com a pro-
moção local das freguesias do
concelho. Já a iniciativa Man-
gualde Regional vai ter uma
exposição e venda de produ-
tos regionais do concelho. Os

sectores de actividade tam-
bém estarão representados
através da mostra Mangualde
Indústria, AgroMangualde,
Mangualde Motor e Man-
gualde Transporte. 

As artes também não foram
esquecidas e neste contexto
irão decorrer o II Encontro
Nacional de Produções Arte-
sanais certificadas; o Man-
guald´Arte - XI Mostra de Ar-
tesanato Nacional; e activida-
des de pintura ao ar livre - Ar-
tes & Ofícios. Será ainda pos-
sível visitar o Espaço Recor-
dação Fotográfico – 'Eu estou
na Feira dos Santos de Man-
gualde!'

As iniciativas dividem-se
por vários locais da cidade:
sede da Sociedade Filarmó-
nica de Tibaldinho, Mercado
Municipal Dr. Diamantino

Furtado, Largo Dr. Couto,
Quinta do Alpoim, Rua 1.º de
Maio, Rua Dr. José Marques e
Rua Dr. Valentim da Silva.

Vinhos e iguarias na feira
A nível gastronómico e vi-

nícola as propostas são varia-
das, desde Barman Show, cok-
tails com vinhos do Dão, até
degustação de produtos lo-
cais, passando por showcoo-
kings com o chef Diogo Rocha
e a subchef Inês Beja, pela III
ExpoVinhos Mangualde, e por
showcookings 'Santos da
Casa Fazem Milagres' com os
chefs Hélio Loureiro e Ivo
Loureiro. 

A iniciativa 'Feira dos Santos
à Mesa' regressa aos restau-
rantes aderentes onde será
possível apreciar uma ementa
regional dedicada à Feira dos

Santos: enchidos da região,
rojões à moda de Mangualde,
febras à Feira dos Santos, re-
queijão com doce de abóbora
e queijo da serra acompa-
nhado de vinho do Dão.

Animação nos três dias
Durante os dias do certame,

a animar as várias artérias da
cidade vão estar o projecto
Animangualde, a Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários de
Mangualde, Grupo Zés Perei-
ras 'Os Parentes de Teivas',
Mega Lua, Art & Manhã e
muitos grupos de concertinas. 

Segundo a organização, o
momento alto da animação
será a emissão do Programa
da TVI 'Somos Portugal', em
directo de Mangualde (Largo
Dr. Couto), no domingo, a par-
tir das 14h00. |

Tradição de assar as febras na feira volta a repetir-se ano após ano
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HOJE

Apresentação do
Vouzela Protege

Realiza-se hoje, às 09h30, no
Salão Nobre dos Paços do
Concelho de Vouzela a apre-
sentação da I Feira da Prote-
ção Civil ‘Vouzela Protege’,
que irá decorrer nos dias 26 e
27 de Novembro, no Pavi-
lhão Multiusos Municipal. O
evento é organizado pela Câ-
mara de Vouzela e Associa-
ção Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Vouzela. 

Bolsas de estudo
em Cinfães

Arranca hoje e decorre até
28 de Outubro o período de
candidaturas para a atribui-
ção de bolsas de estudo aos
alunos do concelho de Cin-
fães, que frequentam o En-
sino Superior. 

Workshop de
apoio às empresas

O Centro de Inovação e Di-
namização Empresarial de
Mangualde acolhe hoje um
workshop sobre Internacio-
nalização e Apoio às Empre-
sas. A iniciativa, promovida
pela AIRV – Associação Em-
presarial da Região de Viseu,
conta com o apoio da Câ-
mara Municipal de Man-
gualde e tem início às 17h00. 

PRÓXIMOS DIAS

Esclarecimento
em Resende

Na quinta-feira, pelas 10h00,
no Auditório Municipal de
Resende, vai realizar-se uma
sessão de esclarecimento su-
bordinada ao tema “combate
à praga Drosophila suzukki”
(mosca do vinagre).

Sessão para
empresários

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu e a
Câmara Municipal de Nelas
vão promover na quinta-
feira, pelas 17hoo, no Auditó-
rio do Edifício Multiusos de
Nelas, um Workshop sobre
Internacionalização e Apoio

às Empresas, onde será apre-
sentado o projeto Exportar +
e os apoios às empresas no
âmbito do Portugal 2020.

Feira da Maçã
em Armamar

A Feira da Maçã de Armamar
que vai ter lugar esta sexta-
feira, sábado e domingo. A
abertura oficial está agen-
dada para as 17h00 de sexta-
feira, pelo presidente do mu-
nicípio.

Confraria do Bolo
Podre realiza
capítulo

O V Capítulo da Confraria do
Bolo Podre realiza-se no sá-
bado, a partir das 9h30, nas
Termas do Cavalhal, em Cas-
tro Daire.

Palestra 
sobre lanifícios

Sexta-feira, a Câmara Muni-
cipal de Mangualde pro-
move a palestra “Os lanifí-
cios em Mangualde e as mi-
nhas histórias”, com Fer-
nando Lopes. A iniciativa
realiza-se às 21h00, no Audi-
tório da Câmara Municipal e
é de entrada livre.

Festa da castanha
em Oliveira
de Frades

A III Feira da Castanha vai
realizar-se Souto de Lafões,
Oliveira de Frades, este sá-
bado e domingo. A abertura
está agendada para as 20h30
de sábado com o Mercado
de Outono, seguindo-se a ac-
tuação da banda “Projeto
33cl”,  no âmbito do Inter-
Cultura 2016 Souto de La-
fões.

Festival 
do Borrego

O X Festival do Borrego rea-
liza-se sábado e domingo na
Carrapichana, em Celorico
da Beira. O evento inclui o
concurso do Rebanho mais
Bem Enfeitado e Mostra de
Gado, um leilão de borregos
e as habituais tasquinhas. A
artista Rosinha actua no do-
mingo.
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Arranque da contratação pública para obras nas escolas de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=93a79cde

 
Foi anunciado em Diário da Republica na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
Obras nas escolas
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objetivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projeto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam ações de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento elétrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as ações visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento elétrico.
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Bairro do Modorno em Mangualde está a ser requalificado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: Jornal do Centro Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3aabdea4

 
Com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mangualdenses, a Câmara Municipal de
Mangualde deu início às obras de requalificação do espaço público do Bairro do Modorno. O
investimento, de 355 704,88EUR, terá uma comparticipação dos fundos comunitários de 85%. A
empreitada irá promover a remodelação das redes viária ao nível das infraestruturas e melhoraria da
pavimentação existente, hidráulicas e da iluminação pública com o aumento da eficiência energética.
Tudo isto irá proporcionar uma maior alavancagem do investimento privado.
 
Obras no Bairro do Modorno
 
A requalificação integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020 (PEDU), que
engloba um pacote financeiro de 5 milhões de euros, e será o primeiro grande investimento na
Regeneração Urbana de Mangualde. 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 "esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convictamente que temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito
brevemente."
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Arranque da contratação pública em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9c25276

 
Foi anunciado em Diário da Republica na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objetivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projeto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam ações de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento elétrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as ações visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento elétrico.
 
Mangualde, 17 de outubro de 2016.
 
Sofia Monteiro | 910 944 474 | [email protected]
 
Teresa Juncal Pires | 910 945 790| [email protected]
 
17 de Outubro de 2016
 
Redacção
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MAIS DE MEIO MILHÃO DE EUROS DE INVESTIMENTO NAS ESCOLAS DE MANGUALDE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=60fa118f

 
ARRANQUE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
 
MAIS E MELHORES CONDIÇÕES NA EDUCAÇÃO
 
Foi anunciado em Diário da Republica na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objetivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projeto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam ações de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento elétrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as ações visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento elétrico.
 
Sofia Monteiro
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Mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17-10-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=135c08a4

 
Foi anunciado em Diário da Republica na passada sexta-feira, dia 14 de Outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objectivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projecto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam acções de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento eléctrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as acções visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento eléctrico.
 
17 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Autarquia começou obras
no Bairro do Modorno
REQUALIFICAÇÃO Com o
objectivo de aumentar a quali-
dade de vida dos mangualden-
ses, a Câmara Municipal de
Mangualde deu início às obras
de requalificação do espaço pú-
blico do Bairro do Modorno. O
investimento, de 355 mil euros,
terá uma comparticipação dos
fundos comunitários de 85%.

A empreitada irá promover a
remodelação das redes viária
ao nível das infraestruturas e
melhoraria da pavimentação
existente, hidráulicas e da ilu-
minação pública com o au-
mento da eficiência energética.
Tudo isto irá proporcionar
uma maior alavancagem do in-

vestimento privado.
A requalificação integra o

Plano Estratégico de Desen-
volvimento Urbano (PEDU) ao

Portugal 2020, que engloba
um pacote financeiro de cinco
milhões de euros, e será o pri-
meiro grande investimento na

Regeneração Urbana de Man-
gualde. Para o presidente da
Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, “está
dado o primeiro passo para o
início do que será o maior in-
vestimento público das últi-
mas décadas no concelho, co-
locando Mangualde no pelo-
tão da frente das cidades com
regeneração urbana”. O au-
tarca afirma ainda que “esta
requalificação do Bairro do
Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convicta-
mente que temos mais candi-
daturas na forja e que serão
submetidas muito breve-
mente”. |

Obras já estão em andamento e vão custar 355 mil euros
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Sede da União de 
Freguesias de Tavares
tem nova “cara”

OBRAS Com as obras de re-
modelação concluídas, a
União de Freguesias de Tava-
res vê agora a sua sede de inau-
gurada. A intervenção que o
município de Mangualde le-
vou a efeito, no Largo do Ou-
teiro, em Chãs de Tavares, re-
presenta um investimento mu-
nicipal na ordem dos 55 mil
euros, que proporciona con-
forto e aproxima os serviços
aos cidadãos.

Além dos normais serviços
da Junta de Freguesia, posto
CTT, posto médico, Espaço In-
ternet e Espaço Formação, esta
remodelação vai permitir, a
curto prazo, a instalação do Es-
paço do Cidadão. A cerimónia
realizou-se no domingo e con-
tou com a presença do presi-

dente da Câmara Municipal de
Mangualde, João Azevedo, e
do presidente da União de Fre-
guesias, Alexandre Constan-
tino.

Estas obras de remodelação
visavam dotar o espaço com
melhores condições para os
serviços da Junta de Freguesia,
de forma a conseguir acolher
o Espaço do Cidadão. Man-
teve-se os alçados originais,
procedeu-se à limpeza e pin-
tura das fachadas exteriores e
à substituição da cobertura
que se encontrava degradada. 

“Esta remodelação represen-
tou um grande investimento
do município, mas que é fun-
damental para a coesão terri-
torial” afirmou o presidente da
Câmara de Mangualde. |

Alexandre Constantino e João Azevedo inauguraram sede
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Filme “Iolanda” lembra
exibições no cineteatro
RECORDAÇÕES A campa-
nha ‘Aconteceu no Cineteatro
há…’, promovida semanal-
mente pela Câmara de Man-
gualde, apresenta esta semana
o filme ‘Iolanda’. A película, ori-
ginalmente exibida no dia 14
de Outubro de 1956, retrata um
arrebatador filme de aventu-
ras. A história de uma mulher
que só tem um fim na vida:
vingar a morte do pai. 

Iolanda, a filha do Corsário
Negro, após a morte do seu pai,
é confiada aos cuidados de um
cigano que a educa como se
tratasse de um rapaz. É hábil
no manejo da espada e ama-
zona destemida. Só aos 20
anos Iolanda tem conheci-
mento que é filha do Conde
Ventimiglia. 

A emocionante história de
Emilio Salgari que fez palpitar

milhares de leitores ‘Aconteceu
no Cineteatro há 60 anos’.

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 pre-
tende relembrar aos mangual-
denses que ao longo de várias
décadas, no Cineteatro de
Mangualde, múltiplas compa-
nhias de espectáculo exibiram
as suas melhores peças e os
seus melhores actores, sendo
aqui também projectados ex-
celentes filmes. 

Esta iniciativa surge no se-
guimento do anúncio das
obras de requalificação previs-
tas para o Cineteatro de Man-
gualde, cujo lançamento do
concurso de obra se prevê
ainda este ano. |
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Mangualde

Investimentos nas 
escolas já estão em 
concurso público
Diário da República Meio milhão de euros serão investidos em intervenções
em três espaços escolares
A contratação pública para
mais de meio milhão de euros
de investimento nas escolas de
Mangualde já foi publicada em
Diário de República na sexta-
feira.

As intervenções na Escola
Básica 2,3 Gomes Eanes de
Azurara, no Pavilhão Municipal
e na Escola Secundária Felis-
mina Alcântara (ESFA) repre-
sentam o maior investimento
na educação depois da cons-
trução do centro escolar, já com
este executivo em funções.

O valor do investimento ul-
trapassa os 580 mil euros e
tem uma comparticipação de
85% de fundos comunitários.
Para João Azevedo “o investi-
mento na educação é funda-
mental e prioritário para que
se proporcione melhorias no
conforto dos alunos e profes-
sores com o objectivo de pro-
mover o sucesso educativo”. 

“O parque escolar necessita
de intervenção na requalifica-
ção do seu edificado e dentro
das nossas possibilidades tudo
faremos para que isso acon-

teça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo
disso o projecto de investi-
mento que estamos a preparar
na área da mobilidade junto às
escolas”, adiantou o autarca.

O investimento na educação,
agora a concurso público, faz
parte integrante do Plano de
Investimentos da autarquia de
Mangualde sustentado pelo
Plano Estratégico de Desenvol-

vimento e Coesão Territorial.
As intervenções na ESFA vi-

sam acções de saneamento e
eliminação de focos de risco
sanitário, ampliação de espaço
desportivo, criação de per-
curso coberto interior, revisão
da cobertura dos balneários,
melhoria do desempenho
energético, dotação e melhoria
das condições de acesso a ci-
dadãos portadores de mobili-

dade condicionada e interven-
ção nas redes infra-estruturais
de águas residuais, pluviais e
abastecimento eléctrico.

Já na E.B. 2,3 Gomes Eanes
de Azurara e Pavilhão Muni-
cipal, além de obras semelhan-
tes às que serão realizadas na
ESFA, serão ainda feitas inter-
venções para prevenção e re-
paração de risco de queda e
degradação. |

João Azevedo assinou o protocolo com o Ministério da Educação para a realização das obras
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PRÓXIMOS DIAS

Esclarecimento
em Resende

Na quinta-feira, pelas 10h00,
no Auditório Municipal de
Resende, vai realizar-se uma
sessão de esclarecimento su-
bordinada ao tema “combate
à praga Drosophila suzukki”
(mosca do vinagre).

Sessão para
empresários

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu e a
Câmara de Nelas vão pro-
mover na quinta-feira, pelas
17h00, no Auditório do Edifí-
cio Multiusos de Nelas, um
workshop sobre Internacio-
nalização e Apoio às Empre-
sas, onde será apresentado o
projeto Exportar + e os
apoios às empresas no âm-
bito do Portugal 2020.

Feira da Maçã
em Armamar

A Feira da Maçã de Armamar
que vai ter lugar esta sexta-
-feira, sábado e domingo. A
abertura oficial está agen-
dada para as 17h00 de sexta-
-feira, pelo presidente do
município.

Confraria do Bolo
Podre realiza
capítulo

O V Capítulo da Confraria do
Bolo Podre realiza-se no sá-
bado, a partir das 9h30, nas
Termas do Carvalhal, em
Castro Daire.

Palestra 
sobre lanifícios

Sexta-feira, a Câmara Muni-
cipal de Mangualde pro-
move a palestra ‘Os lanifícios
em Mangualde e as minhas
histórias’, com Fernando Lo-
pes. A iniciativa realiza-se às
21h00, no Auditório da Câ-
mara Municipal e é de en-
trada livre.

Feira da castanha
em Oliveira
de Frades

A III Feira da Castanha vai

realizar-se em Souto de La-
fões, Oliveira de Frades, sá-
bado e domingo. A abertura
está agendada para as 20h30
de sábado com o Mercado
de Outono, seguindo-se a ac-
tuação da banda Projeto
33cl,  no âmbito do InterCul-
tura 2016 Souto de Lafões.

Festival 
do Borrego

O X Festival do Borrego rea-
liza-se sábado e domingo na
Carrapichana, em Celorico
da Beira. O evento inclui o
concurso do Rebanho mais
Bem Enfeitado e Mostra de
Gado, um leilão de borregos
e as habituais tasquinhas. A
artista Rosinha actua no do-
mingo.

Teatro 
em Lamego

A Fera Amansada é o nome
da peça que irá subir ao
palco do Teatro Ribeiro Con-
ceição, em Lamego, sábado,
às 21h30. A Fera Amansada é
uma das maiores e mais
controversas cómicas bata-
lhas do sexo, criada a partir
de William Shakespear. O es-
pectáculo insere-se nas co-
memorações dos 400 anos
da morte de William Shakes-
peare. 

Concerto de 
Carlos Clara 
Gomes na ACERT

Os Concertos Nu Palco pros-
seguem na ACERT, em Ton-
dela, desta vez com Carlos
Clara Gomes, sábado, às
21h45. Carlos Clara Gomes,
cantautor, compositor, ro-
mancista, poeta, dramaturgo
e encenador completa 45
anos de carreira este ano.

Monólogo 
na Fundação

Pompeu José, do Trigo
Limpo Teatro ACERT, inter-
preta o monólogo ‘Em me-
mória ou a vida inteira den-
tro de mim’, este sábado, às
21h30, na Fundação Lapa do
Lobo, em Nelas. Segue-se a
tertúlia ‘Um capítulo sobre...
teatro’ com José Rui Martins
(ACERT) e Pompeu José.
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Vai avançar a requalificação do bairro do Modorno
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Mangualde: Vai avançar a requalificação do bairro do Modorno
 
2016-10-17
 
"Esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa, mas posso afirmar convictamente que
temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito brevemente" - João Azevedo.
 
Com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mangualdenses, a Câmara Municipal de
Mangualde deu início às obras de requalificação do espaço público do Bairro do Modorno. O
investimento, de 355 704,88EUR, terá uma comparticipação dos fundos comunitários de 85%. A
empreitada irá promover a remodelação das redes viária ao nível das infraestruturas e melhoraria da
pavimentação existente, hidráulicas e da iluminação pública com o aumento da eficiência energética.
Tudo isto irá proporcionar uma maior alavancagem do investimento privado.
 
Esta requalificação integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020 (PEDU),
que engloba um pacote financeiro de 5 milhões de euros, e será o primeiro grande investimento na
Regeneração Urbana de Mangualde. 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 "esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convictamente que temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito
brevemente."
 
A Câmara Municipal de Mangualde agradece a compreensão de todos pelos eventuais transtornos
causados, sublinhando que os trabalhos em execução visam melhorar a nossa cidade.
 
2016-10-17
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Mangualde com menor área ardida e número de ocorrências
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Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, uma reunião da Proteção Civil onde
foram analisados os dados relativos às ocorrências de 2016 em matéria de incêndios florestais, do
qual resulta, apesar de se ter verificado um verão meteorológico adverso, uma redução da área ardida
(190 ha) e menor número de ocorrências (43) face à média dos últimos anos.
 
Apurou-se que a sensibilização tem tido um papel preponderante, na prevenção, nos cuidados a tomar
e como agir. A primeira intervenção tem tido uma eficácia elevada, bem como um excelente trabalho
de rescaldo e de vigilância.
 
FORAM DADOS AINDA PASSOS IMPORTANTES NA PREPARAÇÃO DO PRÓXIMO ANO
 
Foram dados ainda passos importantes na preparação do próximo ano, com a consolidação da
vigilância fixa e móvel, o aumento de investimento na área da prevenção, a contínua aposta na
formação dos operacionais e a melhoria das condições de trabalho.
 
Este tem sido um trabalho conjunto, coordenado pela Proteção Civil Municipal, Guarda Nacional
Republicana, Bombeiros Voluntário de Mangualde, Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e Juntas de Freguesia.
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Inauguração da sede da União de Freguesias de Tavares agora remodelada
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Inauguração da sede da União de Freguesias de Tavares agora remodelada
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Outubro de 2016
 
48 Views
 
Com as obras de remodelação concluídas, a União de Freguesias de Tavares vê agora a sua sede de
junta inaugurada. A intervenção que o Município de Mangualde levou a efeito, no Largo do Outeiro, em
Chãs de Tavares, representa um investimento municipal na ordem dos 55 mil euros, que proporciona
conforto e aproxima os serviços aos cidadãos.
 
Para além dos normais serviços da junta de Freguesia, posto CTT, posto médico, Espaço Internet e
Espaço Formação, esta remodelação vai permitir, a curto prazo, a instalação do Espaço do Cidadão. A
cerimónia realizou-se ontem, 16 de outubro, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, do Presidente da União de Freguesias, Alexandre Constantino,
do Pároco da Freguesia, Padre António Cunha, dos elementos do executivo mangualdense, de alguns
presidentes de junta do concelho e de vários populares.
 
Para o edil mangualdense, a antiga Junta de Freguesia de Chãs de Tavares, agora União de Freguesias
de Tavares, representa 'a república, o serviço público e a parte que é a mais importante: a
democracia'. Esta remodelação 'representou um grande investimento do município, mas que é
fundamental para a coesão territorial' afirmou. E acrescentou 'este investimento permite que as
pessoas da freguesia tenham aqui os serviços principais e evita obrigar as pessoas a deslocarem-se à
sede do concelho. Todos nós queremos a mobilidade no nosso território, mas também queremos que
as pessoas tenham serviços de qualidade, principalmente aqueles que têm maior dificuldade de
mobilidade.' Para terminar João Azevedo deixa a promessa: 'ao logo dos anos temos tentado
equilibrar de uma forma justa o investimento nas freguesias do concelho de Mangualde. Nesse
sentido, está ainda previsto o lançamento a curto prazo do concurso público para a reabilitação da
ligação de Torre de Tavares ao pontão superior da A25. Um investimento de cerca de 200 mil euros
que vai permitir que a circulação naquele eixo do concelho fique restabelecida e requalificada.'
 
Para Alexandre Constantino esta obra reforça 'o orgulho na nossa freguesia e no nosso concelho
porque todos merecemos a oportunidade de acesso aos mesmos bens e serviços'. E relembra 'em
2013, esta Junta estava vazia, as dificuldades eram muitas, mas a vontade de mostrar aquilo de que
eramos capazes era maior. Fizemos aquilo que podíamos. Enchemos este edifício com aquilo que
tínhamos: alma, vontade, responsabilidade, honestidade e muito trabalho'.
 
Estas obras de remodelação visavam dotar o espaço com melhores condições para os serviços da
Junta de Freguesia, de forma a conseguir acolher o Espaço do Cidadão. Manteve-se os alçados
originais, procedeu-se à limpeza e pintura das fachadas exteriores e à substituição da cobertura que
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se encontrava degradada.
 
Por:Mun.Mangualde
 
17 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Arranque da contratação pública do investimento das Escolas de Mangualde
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Arranque da contratação pública do investimento das Escolas de Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
17 de Outubro de 2016
 
29 Views
 
Foi anunciado em Diário da Republica, na passada sexta-feira, dia 14 de outubro, o arranque da
contratação pública para mais de meio milhão de euros de investimento nas escolas de Mangualde.
 
As intervenções na EB23 Gomes Eanes de Azurara, no Pavilhão Municipal e na Escola Secundária
Felismina Alcântara representam o maior investimento na educação depois da construção do centro
escolar, já no mandato de João Azevedo.
 
O valor de investimento atinge os 585.761,00EUR e tem uma comparticipação de 85% de fundos
comunitários. Para João Azevedo  O investimento na educação é fundamental e prioritário para que se
proporcione melhorias no conforto dos alunos e professores com o objetivo de promover o sucesso
educativo.  O edil afirma  o parque escolar necessita de intervenção na requalificação do seu edificado
e dentro das nossas possibilidades tudo faremos para que isso aconteça e continue acontecer no
futuro próximo. É exemplo disso o projeto de investimento que estamos a preparar na área da
mobilidade junto às escolas.
 
O investimento na educação, agora a concurso público, faz parte integrante do Plano de Investimentos
da autarquia de Mangualde sustentado pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento e Coesão Territorial
 
ESCOLA SECUNDÁRIA FELISMINA ALCÂNTARA
 
As intervenções na ESFA visam ações de saneamento e eliminação de focos de risco sanitário,
ampliação de espaço desportivo, criação de percurso coberto interior, revisão da cobertura dos
balneários, melhoria do desempenho energético, dotação e melhoria das condições de acesso a
cidadãos portadores de mobilidade condicionada e intervenção nas redes infraestruturais de águas
residuais, pluviais e abastecimento elétrico.
 
EB23 GOMES EANES DE AZURARA E PAVILHÃO MUNICIPAL
 
Já na EB23 Gomes Eanes de Azurara e Pavilhão Municipal, as ações visam o saneamento e eliminação
de focos de risco sanitário, melhoria do desempenho energético, prevenção e reparação de risco de
queda e degradação, dotação e melhoria das condições de acesso e usufruto das instalações a utentes
e outros cidadãos portadores de mobilidade condicionada e reparação e conservação das redes
infraestruturais de drenagem de águas pluviais e abastecimento elétrico.
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17 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde acolheu XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação
de Escolas
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O XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) realizou-se nos
dias 14 e 15 de outubro em Mangualde, numa organização dos CFAE da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação EduFor, que tem sede em Mangualde. Sob o lema "Formação Contínua -
pensar o presente, perspetivar o futuro", o encontro teve como principais objetivos conhecer a
realidade da formação contínua de professores na Europa, refletir sobre o contexto da formação
contínua de professores em Portugal, analisar os procedimentos dos CFAE, no sentido do
aperfeiçoamento das suas práticas e contribuir para a afirmação dos CFAE no processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens. O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, presidiu à
abertura do Congresso, que contou ainda com a presença do Diretor do EduFor, José Miguel Sousa, e
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo.
 
O Congresso contou com cerca de 150 participantes, entre Diretores de CFAE, Diretores de Escolas,
Formadores, Docentes, entre outros, provenientes de vários pontos do país deste o Algarve até
Bragança. Foram dois dias dedicados a conhecer a realidade da formação contínua de professores na
Europa, com reflexão sobre o contexto da formação contínua de Professores em Portugal e análise dos
procedimentos dos CFAE, com vista ao melhoramento tanto das suas práticas como a melhoria das
aprendizagens nas escolas portuguesas.
 
Seguiu-se o Painel "Formação contínua de professores na Europa - diferentes perspetivas / diferentes
realidades", que teve como oradores Susana Paiva Moreira Batista, Investigadora do CICS.NOVA,
FCSH/UNL; Rita Zurrapa, Coordenadora Nacional do Projeto Europeu eTwinning (em Representação da
DG Education and Culture CE); Luís Fernandes, Diretor AE de Freixo, Membro do Conselho Consultivo
do Teacher Academy da Comissão Europeia e ainda Sari Lantto, Diretora da Escola Secundária
Ylitornion yhteiskoulun, distinguida pela Apple em 2015 como Apple Distinguished Educator, que se
deslocou do norte da Finlândia a Mangualde para ser oradora neste Congresso.
 
WORKSHOPS NO EDUFOR [email protected] CLASSROOM LAB, A PRIMEIRA SALA DE AULA DE FUTURO
DA REGIÃO CENTRO DE NORTE DO PAÍS
 
Na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado foram realizados oito workshops com as seguintes
temáticas: Levantamento de necessidades de formação; Elaboração do plano de formação de escola;
Elaboração de programas de ações de formação; Os Projetos Europeus abrem futuro - Caminhos do
possível; A organização (des)burocrática de um CFAE - contributos para uma gestão na era digital;
Perspectives on Leadership; Avaliação da formação; e Sala de Aula do Futuro / Ambientes Educativos
Inovadores.
 
De referir que dois dos workshops tiverem lugar no EduFor [email protected] Classroom Lab, a
primeira Sala de Aula de Futuro da Região Centro de Norte do país, inaugurada no passado dia 10 de
maio, criada e gerida pelo EduFor.
 
Na manhã de sábado decorreu ainda uma sessão especial para apresentação dos resultados da
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investigação de Jorge Ralha Cardoso "Políticas e dinâmicas da formação contínua e dos Centros de
Formação de Associação de Escolas". A tarde de sábado foi preenchida pela Conferência de José
Lemos Diogo, intitulada "Passado, presente e futuro da formação contínua - reforçar a importância dos
CFAE no sistema educativo".
 
A Sessão de Encerramento este a cargo do Diretor-Geral da Educação em representação do Senhor
Secretário de Estado da Educação. A "Chave" do Congresso foi entregue pelo Diretor do EduFor ao
Representante dos Diretores de CFAE do Norte, onde irá realizar-se o XIV Congresso que ao aceitar o
compromisso referiu "Mangualde elevou a fasquia da organização e qualidade dum Congresso que a
tarefa que temos para o igualar é hercúlea".
 
18 de Outubro de 2016
 
Redacção
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UNIÃO DE FREGUESIAS DE TAVARES COM A SEDE REMODELADA
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Obras de remodelação representam um investimento da autarquia mangualdense na ordem dos 55 mil
euros
 
'.este investimento permite que as pessoas da freguesia tenham aqui os serviços principais .
queremos que as pessoas tenham serviços de qualidade, principalmente aqueles que têm maior
dificuldade de mobilidade.'- João Azevedo
 
Com as obras de remodelação concluídas, a União de Freguesias de Tavares vê agora a sua sede de
junta inaugurada. A intervenção que o Município de Mangualde levou a efeito, no Largo do Outeiro, em
Chãs de Tavares, representa um investimento municipal na ordem dos 55 mil euros, que proporciona
conforto e aproxima os serviços aos cidadãos.
 
Para além dos normais serviços da junta de Freguesia, posto CTT, posto médico, Espaço Internet e
Espaço Formação, esta remodelação vai permitir, a curto prazo, a instalação do Espaço do Cidadão. A
cerimónia realizou-se ontem, 16 de outubro, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Mangualde, João Azevedo, do Presidente da União de Freguesias, Alexandre Constantino,
do Pároco da Freguesia, Padre António Cunha, dos elementos do executivo mangualdense, de alguns
presidentes de junta do concelho e de vários populares.
 
Para o edil mangualdense, a antiga Junta de Freguesia de Chás de Tavares, agora União de Freguesias
de Tavares, representa 'a república, o serviço público e a parte que é a mais importante: a
democracia'. Esta remodelação 'representou um grande investimento do município, mas que é
fundamental para a coesão territorial' afirmou. E acrescentou 'este investimento permite que as
pessoas da freguesia tenham aqui os serviços principais e evita obrigar as pessoas a deslocarem-se à
sede do concelho. Todos nós queremos a mobilidade no nosso território, mas também queremos que
as pessoas tenham serviços de qualidade, principalmente aqueles que têm maior dificuldade de
mobilidade.' Para terminar João Azevedo deixa a promessa: 'ao logo dos anos temos tentado
equilibrar de uma forma justa o investimento nas freguesias do concelho de Mangualde. Nesse
sentido, está ainda previsto o lançamento a curto prazo do concurso público para a reabilitação da
ligação de Torre de Tavares ao pontão superior da A25. Um investimento de cerca de 200 mil euros
que vai permitir que a circulação naquele eixo do concelho fique restabelecida e requalificada.'
 
Para Alexandre Constantino esta obra reforça 'o orgulho na nossa freguesia e no nosso concelho
porque todos merecemos a oportunidade de acesso aos mesmos bens e serviços'. E relembra 'em
2013, esta Junta estava vazia, as dificuldades eram muitas, mas a vontade de mostrar aquilo de que
eramos capazes era maior. Fizemos aquilo que podíamos. Enchemos este edifício com aquilo que
tínhamos: alma, vontade, responsabilidade, honestidade e muito trabalho'.
 
Estas obras de remodelação visavam dotar o espaço com melhores condições para os serviços da
Junta de Freguesia, de forma a conseguir acolher o Espaço do Cidadão. Manteve-se os alçados
originais, procedeu-se à limpeza e pintura das fachadas exteriores e à substituição da cobertura que
se encontrava degradada.
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Mangualde acolhe lançamento do livro ´I7 Antologia Poética´ dos Poetas da Diáspora
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Mangualde acolhe o lançamento do livro 'I7 Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco
poemas de autoria de Naria Radatos (Ana Fernandes). A sessão realiza-se no dia 31 de Outubro, às
21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves.
 
Recolher poesias de autores da Diáspora foi o principal objectivo da criação desta antologia. Natural de
Mangualde, Ana Fernandes (Naria Radatos) frequenta actualmente o 1° ano do ensino superior, em
Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta, terminou o curso Geral de Formação Feminina, e
frequentou a Alliance Française durante três anos, concluindo o 5º Ano desta Instituição. Desde muito
jovem nutria uma grande paixão pela escrita e pelas actividades culturais. Ao longo da sua
escolaridade participou em vários concursos literários, promovidos quer pela escola quer pela
comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de Mangualde e ao grupo Cultural e
Recreativo de Abrunhosa do Mato. Aos 17 anos ganhou o primeiro prémio da revista Maria na rúbrica
de produção escrita "A minha vida dava um filme." Durante dez anos trabalhou na empresa Malhacila-
Fábrica de Malhas, Lda. onde desempenhou diversas funções administrativas. Com o marido emigrado
em França, aos 30 anos decidiu deixar as suas conquistas e alguns sonhos e enveredar na aventura da
emigração. Sempre ávida do saber fez variadas formações profissionais, aperfeiçoando a língua
francesa que já dominava fluentemente. Colaborou com alguns artigos no jornal O Alvaranense de
Viana do Castelo e já em França no jornal Portugal no Coração. Alguns dos seus poemas foram
publicados no jornal Notícias da Beira com o qual ainda colabora atualmente. É também colaboradora
do jornal O Renascimento, de Mangualde e do lusoInfo de Paris. Exerce, ainda, as funções de revisora
e tradutora.
 
Obras onde participou:
 
- "Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - abril 2016
 
- Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimônia de lançamento- 23 de outubro
2016, no teatro Tivoli em Lisboa
 
- "I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
 
- A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
 
18 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Mangualde acolheu XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação
de Escolas
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O XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) realizou-se nos
dias 14 e 15 de Outubro em Mangualde, numa organização dos CFAE da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação EduFor, que tem sede em Mangualde. Sob o lema "Formação Contínua -
pensar o presente, perspectivar o futuro", o encontro teve como principais objectivos conhecer a
realidade da formação contínua de professores na Europa, reflectir sobre o contexto da formação
contínua de professores em Portugal, analisar os procedimentos dos CFAE, no sentido do
aperfeiçoamento das suas práticas e contribuir para a afirmação dos CFAE no processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens. O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, presidiu à
abertura do Congresso, que contou ainda com a presença do Director do EduFor, José Miguel Sousa, e
do Director do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo.
 
O Congresso contou com cerca de 150 participantes, entre Directores de CFAE, Directores de Escolas,
Formadores, Docentes, entre outros, provenientes de vários pontos do país deste o Algarve até
Bragança. Foram dois dias dedicados a conhecer a realidade da formação contínua de professores na
Europa, com reflexão sobre o contexto da formação contínua de Professores em Portugal e análise dos
procedimentos dos CFAE, com vista ao melhoramento tanto das suas práticas como a melhoria das
aprendizagens nas escolas portuguesas.
 
Seguiu-se o Painel "Formação contínua de professores na Europa - diferentes perspectivas / diferentes
realidades", que teve como oradores Susana Paiva Moreira Batista, Investigadora do CICS.NOVA,
FCSH/UNL; Rita Zurrapa, Coordenadora Nacional do Projecto Europeu eTwinning (em Representação
da DG Education and Culture CE); Luís Fernandes, Diretor AE de Freixo, Membro do Conselho
Consultivo do Teacher Academy da Comissão Europeia e ainda Sari Lantto, Diretora da Escola
Secundária Ylitornion yhteiskoulun, distinguida pela Apple em 2015 como Apple Distinguished
Educator, que se deslocou do norte da Finlândia a Mangualde para ser oradora neste Congresso.
 
Na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado foram realizados oito workshops com as seguintes
temáticas: Levantamento de necessidades de formação; Elaboração do plano de formação de escola;
Elaboração de programas de acções de formação; Os Projectos Europeus abrem futuro - Caminhos do
possível; A organização (des)burocrática de um CFAE - contributos para uma gestão na era digital;
Perspectives on Leadership; Avaliação da formação; e Sala de Aula do Futuro / Ambientes Educativos
Inovadores.
 
De referir que dois dos workshops tiverem lugar no EduFor Innov@tice Classroom Lab, a primeira Sala
de Aula de Futuro da Região Centro de Norte do país, inaugurada no passado dia 10 de Maio, criada e
gerida pelo EduFor.
 
Na manhã de sábado decorreu ainda uma sessão especial para apresentação dos resultados da
investigação de Jorge Ralha Cardoso "Políticas e dinâmicas da formação contínua e dos Centros de
Formação de Associação de Escolas". A tarde de sábado foi preenchida pela Conferência de José
Lemos Diogo, intitulada "Passado, presente e futuro da formação contínua - reforçar a importância dos
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CFAE no sistema educativo".
 
A Sessão de Encerramento este a cargo do Director-geral da Educação em representação do Senhor
Secretário de Estado da Educação. A "Chave" do Congresso foi entregue pelo Director do EduFor ao
Representante dos Directores de CFAE do Norte, onde irá realizar-se o XIV Congresso que ao aceitar o
compromisso referiu "Mangualde elevou a fasquia da organização e qualidade dum Congresso que a
tarefa que temos para o igualar é hercúlea".
 
18 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Mangualde regista redução da área ardida e menor número de ocorrências
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Realizou-se, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, uma reunião da Proteção Civil onde
foram analisados os dados relativos às ocorrências de 2016 em matéria de incêndios florestais, do
qual resulta, apesar de se ter verificado um verão meteorológico adverso, uma redução da área ardida
(190 ha) e menor número de ocorrências (43) face à média dos últimos anos.
 
Apurou-se que a sensibilização tem tido um papel preponderante, na prevenção, nos cuidados a tomar
e como agir. A primeira intervenção tem tido uma eficácia elevada, bem como um excelente trabalho
de rescaldo e de vigilância.
 
Foram dados ainda passos importantes na preparação do próximo ano, com a consolidação da
vigilância fixa e móvel, o aumento de investimento na área da prevenção, a contínua aposta na
formação dos operacionais e a melhoria das condições de trabalho.
 
Este tem sido um trabalho conjunto, coordenado pela Proteção Civil Municipal, Guarda Nacional
Republicana, Bombeiros Voluntário de Mangualde, Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e Juntas de Freguesia.
 
18 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Autora mangualdense integra
livro de poemas da diáspora
LANÇAMENTO O livro 'II An-
tologia Poética' dos poetas da
diáspora vai ser lançado na Bi-
blioteca Municipal Dr. Alexan-
dre Alves, em Mangualde, no
próximo dia 31, às 21h00. Nesse
livro há cinco poemas da autora
mangualdense Ana Fernandes,
que assina como Naria Radatos. 

Recolher poesias de autores
da diáspora foi o principal ob-
jectivo da criação desta antolo-
gia. Aos 17 anos, Ana Fernandes

ganhou o primeiro prémio da
revista Maria na rubrica de pro-
dução escrita 'A minha vida
dava um filme'. Foi viver para
França com o marido aos 30
anos e aí foi aperfeiçoando o
francês, apesar de já falar fluen-
temente. 

Alguns dos seus poemas fo-
ram publicados no jornal Notí-
cias da Beira, com o qual ainda
colabora actualmente. É tam-
bém colaboradora do jornal O

Renascimento, de Mangualde
e do lusoInfo de Paris. Exerce,
ainda, as funções de revisora e
tradutora.

Ana Fernandes participou na
'I Antologia Poética' dos poetas
da diáspora, na 'Antologia Poé-
tica' da Papiro Editora do Porto,
na antologia 'Entre o Sono e o
Sonho', que será lançada do-
mingo, no teatro Tivoli, em Lis-
boa, e irá lançar brevemente o
romance 'Laços Escondidos'. |
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Mangualde recebeu congresso 
de centros de formação
ESCOLAS O XIII Congresso
Nacional de Centros de For-
mação de Associação de Es-
colas (CFAE) realizou-se na se-
mana passada em Mangualde,
numa organização dos CFAE
da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação Edu-
For, que tem sede em Man-
gualde. 

Sob o lema 'Formação Con-
tínua - pensar o presente, pers-
pectivar o futuro', o encontro
teve como principais objecti-
vos conhecer a realidade da
formação contínua de profes-

sores na Europa, reflectir so-
bre o contexto da formação
contínua de professores em
Portugal, analisar os procedi-
mentos dos CFAE, no sentido
do aperfeiçoamento das suas
práticas e contribuir para a sua
afirmação no processo de me-
lhoria da qualidade das apren-
dizagens. 

O presidente da Câmara de
Mangualde, João Azevedo,
presidiu à abertura do Con-
gresso, que contou ainda com
a presença do director do Edu-
For de Mangualde, José Mi-

guel Sousa, e do director do
Agrupamento de Escolas de
Mangualde, Agnelo Figuei-
redo.

O Congresso contou com
cerca de 150 participantes pro-
venientes de vários pontos do
país. O Congresso incluiu pa-
lestras e workshops tendo es-
tes decorrido no EduFor In-
nov@tice Classroom Lab, a
primeira sala de aula de futuro
da região Centro e Norte do
país, inaugurada no passado
dia 10 de Maio, criada e gerida
pelo EduFor. |
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AMANHÃ

Esclarecimento
em Resende

Amanhã, pelas 10h00, no
Auditório Municipal de Re-
sende, vai realizar-se uma
sessão de esclarecimento su-
bordinada ao tema “combate
à praga Drosophila suzukki”
(mosca do vinagre).

Sessão para
empresários

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu e a
Câmara de Nelas vão pro-
mover amanhã, pelas 17h00,
no Auditório do Edifício Mul-
tiusos de Nelas, um works-
hop sobre Internacionaliza-
ção e Apoio às Empresas,
onde será apresentado o
projeto Exportar + e os
apoios às empresas no âm-
bito do Portugal 2020.

PRÓXIMOS DIAS

Feira da Maçã
em Armamar

A Feira da Maçã de Armamar
que vai ter lugar esta sexta-
-feira, sábado e domingo. A
abertura oficial está agen-
dada para as 17h00 de sexta-
-feira, pelo presidente do
município.

Confraria do Bolo
Podre realiza
capítulo

O V Capítulo da Confraria do
Bolo Podre realiza-se no sá-
bado, a partir das 9h30, nas
Termas do Carvalhal, em
Castro Daire.

Palestra 
sobre lanifícios

Sexta-feira, a Câmara Muni-
cipal de Mangualde pro-
move a palestra ‘Os lanifícios
em Mangualde e as minhas
histórias’, com Fernando Lo-
pes. A iniciativa realiza-se às
21h00, no Auditório da Câ-
mara Municipal e é de en-
trada livre.

Feira da castanha

A III Feira da Castanha vai

realizar-se em Souto de La-
fões, Oliveira de Frades, sá-
bado e domingo. A abertura
está agendada para as 20h30
de sábado com o Mercado
de Outono, seguindo-se a ac-
tuação da banda Projeto
33cl,  no âmbito do InterCul-
tura 2016 Souto de Lafões.

Festival 
do Borrego

O X Festival do Borrego rea-
liza-se sábado e domingo na
Carrapichana, em Celorico
da Beira. O evento inclui o
concurso do Rebanho mais
Bem Enfeitado e Mostra de
Gado, um leilão de borregos
e as habituais tasquinhas. A
artista Rosinha actua no do-
mingo.

Teatro 
em Lamego

A Fera Amansada é o nome
da peça que irá subir ao
palco do Teatro Ribeiro Con-
ceição, em Lamego, sábado,
às 21h30. A Fera Amansada é
uma das maiores e mais
controversas cómicas bata-
lhas do sexo, criada a partir
de William Shakespear. O es-
pectáculo insere-se nas co-
memorações dos 400 anos
da morte de William Shakes-
peare. 

Concerto de 
Carlos Clara 
Gomes na ACERT

Os Concertos Nu Palco pros-
seguem na ACERT, em Ton-
dela, desta vez com Carlos
Clara Gomes, sábado, às
21h45. Carlos Clara Gomes,
cantautor, compositor, ro-
mancista, poeta, dramaturgo
e encenador completa 45
anos de carreira este ano.

Monólogo 
na Fundação

Pompeu José, do Trigo
Limpo Teatro ACERT, inter-
preta o monólogo ‘Em me-
mória ou a vida inteira den-
tro de mim’, este sábado, às
21h30, na Fundação Lapa do
Lobo, em Nelas. Segue-se a
tertúlia ‘Um capítulo sobre...
teatro’ com José Rui Martins
(ACERT) e Pompeu José.
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Mangualde acolheu o XIII congresso nacional de centros de formação de associação
de escolas
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Mangualde acolheu o XIII congresso nacional de centros de formação de associação de escolas
 
2016-10-19
 
O XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) realizou-se nos
dias 14 e 15 de outubro em Mangualde, numa organização dos CFAE da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação EduFor, que tem sede em Mangualde. Sob o lema "Formação Contínua -
pensar o presente, perspetivar o futuro", o encontro teve como principais objetivos conhecer a
realidade da formação contínua de professores na Europa, refletir sobre o contexto da formação
contínua de professores em Portugal, analisar os procedimentos dos CFAE, no sentido do
aperfeiçoamento das suas práticas e contribuir para a afirmação dos CFAE no processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens. O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, presidiu à
abertura do Congresso, que contou ainda com a presença do Diretor do EduFor, José Miguel Sousa, e
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo.
 
O Congresso contou com cerca de 150 participantes, entre Diretores de CFAE, Diretores de Escolas,
Formadores, Docentes, entre outros, provenientes de vários pontos do país deste o Algarve até
Bragança. Foram dois dias dedicados a conhecer a realidade da formação contínua de professores na
Europa, com reflexão sobre o contexto da formação contínua de Professores em Portugal e análise dos
procedimentos dos CFAE, com vista ao melhoramento tanto das suas práticas como a melhoria das
aprendizagens nas escolas portuguesas.
 
Seguiu-se o Painel "Formação contínua de professores na Europa - diferentes perspetivas / diferentes
realidades", que teve como oradores Susana Paiva Moreira Batista, Investigadora do CICS.NOVA,
FCSH/UNL; Rita Zurrapa, Coordenadora Nacional do Projeto Europeu eTwinning (em Representação da
DG Education and Culture CE); Luís Fernandes, Diretor AE de Freixo, Membro do Conselho Consultivo
do Teacher Academy da Comissão Europeia e ainda Sari Lantto, Diretora da Escola Secundária
Ylitornion yhteiskoulun, distinguida pela Apple em 2015 como Apple Distinguished Educator, que se
deslocou do norte da Finlândia a Mangualde para ser oradora neste Congresso.
 
WORKSHOPS NO EDUFOR [email protected] CLASSROOM LAB,
 
A PRIMEIRA SALA DE AULA DE FUTURO DA REGIÃO CENTRO DE NORTE DO PAÍS
 
Na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado foram realizados oito workshops com as seguintes
temáticas: Levantamento de necessidades de formação; Elaboração do plano de formação de escola;
Elaboração de programas de ações de formação; Os Projetos Europeus abrem futuro - Caminhos do
possível; A organização (des)burocrática de um CFAE - contributos para uma gestão na era digital;
Perspectives on Leadership; Avaliação da formação; e Sala de Aula do Futuro / Ambientes Educativos
Inovadores.
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De referir que dois dos workshops tiverem lugar no EduFor [email protected] Classroom Lab, a
primeira Sala de Aula de Futuro da Região Centro de Norte do país, inaugurada no passado dia 10 de
maio, criada e gerida pelo EduFor.
 
Na manhã de sábado decorreu ainda uma sessão especial para apresentação dos resultados da
investigação de Jorge Ralha Cardoso "Políticas e dinâmicas da formação contínua e dos Centros de
Formação de Associação de Escolas". A tarde de sábado foi preenchida pela Conferência de José
Lemos Diogo, intitulada "Passado, presente e futuro da formação contínua - reforçar a importância dos
CFAE no sistema educativo".
 
A Sessão de Encerramento este a cargo do Diretor-Geral da Educação em representação do Senhor
Secretário de Estado da Educação. A "Chave" do Congresso foi entregue pelo Diretor do EduFor ao
Representante dos Diretores de CFAE do Norte, onde irá realizar-se o XIV Congresso que ao aceitar o
compromisso referiu "Mangualde elevou a fasquia da organização e qualidade dum Congresso que a
tarefa que temos para o igualar é hercúlea".
 
2016-10-19
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"Antologia poética" apresentada em Mangualde
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Mangualde acolhe o lançamento do livro 'I7 Antologia Poética' dos Poetas da Diáspora com cinco
poemas de autoria de Naria Radatos (Ana Fernandes). A sessão realiza-se no dia 31 de outubro, às
21h00, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. Recolher poesias de autores da Diáspora foi o
principal objetivo da criação desta antologia. Natural de Mangualde, Ana Fernandes (Naria Radatos)
frequenta atualmente o 1° ano do ensino superior, em Línguas Aplicadas, na Universidade Aberta,
terminou o curso Geral de Formação Feminina, e frequentou a Alliance Française durante três anos,
concluindo o 5º Ano desta Instituição. Desde muito jovem nutria uma grande paixão pela escrita e
pelas atividades culturais. Ao longo da sua escolaridade participou em vários concursos literários,
promovidos quer pela escola quer pela comunidade ou revistas. Pertenceu ao grupo do Cineteatro de
Mangualde e ao grupo Cultural e Recreativo de Abrunhosa do Mato. Aos 17 anos ganhou o primeiro
prémio da revista Maria na rúbrica de produção escrita "A minha vida dava um filme." Durante dez
anos trabalhou na empresa Malhacila-Fábrica de Malhas, Lda onde desempenhou diversas funções
administrativas. Com o marido emigrado em França, aos 30 anos decidiu deixar as suas conquistas e
alguns sonhos e enveredar na aventura da emigração. Sempre ávida do saber fez variadas formações
profissionais, aperfeiçoando a língua francesa que já dominava fluentemente. Colaborou com alguns
artigos no jornal O Alvaranense de Viana do Castelo e já em França no jornal Portugal no Coração.
Alguns dos seus poemas foram publicados no jornal Notícias da Beira com o qual ainda colabora
atualmente. É também colaboradora do jornal O Renascimento, de Mangualde e do lusoInfo de Paris.
Exerce, ainda, as funções de revisora e tradutora.
 
Obras onde participou:
 
"Antologia Poética" da Papiro Editora do Porto apresentada na Biblioteca Dr. Alexandre Alves em
Mangualde - abril 2016
 
Antologia "Entre o Sono e o Sonho" da Chiado Editora, cerimônia de lançamento- 23 de outubro 2016,
no teatro Tivoli em Lisboa
 
"I ANTOLOGIA POÉTICA" dos poetas da Diáspora
 
A publicar brevemente: Romance "Laços Escondidos"
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XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) foi em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
19 de Outubro de 2016
 
9 Views
 
O XIII Congresso Nacional de Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) realizou-se nos
dias 14 e 15 de outubro em Mangualde, numa organização dos CFAE da Região Centro, com o apoio
do Centro de Formação EduFor, que tem sede em Mangualde. Sob o lema "Formação Contínua -
pensar o presente, perspetivar o futuro", o encontro teve como principais objetivos conhecer a
realidade da formação contínua de professores na Europa, refletir sobre o contexto da formação
contínua de professores em Portugal, analisar os procedimentos dos CFAE, no sentido do
aperfeiçoamento das suas práticas e contribuir para a afirmação dos CFAE no processo de melhoria da
qualidade das aprendizagens. O Presidente do Município de Mangualde, João Azevedo, presidiu à
abertura do Congresso, que contou ainda com a presença do Diretor do EduFor, José Miguel Sousa, e
do Diretor do Agrupamento de Escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo.
 
O Congresso contou com cerca de 150 participantes, entre Diretores de CFAE, Diretores de Escolas,
Formadores, Docentes, entre outros, provenientes de vários pontos do país deste o Algarve até
Bragança. Foram dois dias dedicados a conhecer a realidade da formação contínua de professores na
Europa, com reflexão sobre o contexto da formação contínua de Professores em Portugal e análise dos
procedimentos dos CFAE, com vista ao melhoramento tanto das suas práticas como a melhoria das
aprendizagens nas escolas portuguesas.
 
Seguiu-se o Painel "Formação contínua de professores na Europa - diferentes perspetivas / diferentes
realidades", que teve como oradores Susana Paiva Moreira Batista, Investigadora do CICS.NOVA,
FCSH/UNL; Rita Zurrapa, Coordenadora Nacional do Projeto Europeu eTwinning (em Representação da
DG Education and Culture CE); Luís Fernandes, Diretor AE de Freixo, Membro do Conselho Consultivo
do Teacher Academy da Comissão Europeia e ainda Sari Lantto, Diretora da Escola Secundária
Ylitornion yhteiskoulun, distinguida pela Apple em 2015 como Apple Distinguished Educator, que se
deslocou do norte da Finlândia a Mangualde para ser oradora neste Congresso.
 
WORKSHOPS NO EDUFOR INNOV@TICE CLASSROOM LAB,
 
A PRIMEIRA SALA DE AULA DE FUTURO DA REGIÃO CENTRO DE NORTE DO PAÍS
 
Na tarde de sexta-feira e na manhã de sábado foram realizados oito workshops com as seguintes
temáticas: Levantamento de necessidades de formação; Elaboração do plano de formação de escola;
Elaboração de programas de ações de formação; Os Projetos Europeus abrem futuro - Caminhos do
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possível; A organização (des)burocrática de um CFAE - contributos para uma gestão na era digital;
Perspectives on Leadership; Avaliação da formação; e Sala de Aula do Futuro / Ambientes Educativos
Inovadores.
 
De referir que dois dos workshops tiverem lugar no EduFor Innov@tice Classroom Lab, a primeira Sala
de Aula de Futuro da Região Centro de Norte do país, inaugurada no passado dia 10 de maio, criada e
gerida pelo EduFor.
 
Na manhã de sábado decorreu ainda uma sessão especial para apresentação dos resultados da
investigação de Jorge Ralha Cardoso "Políticas e dinâmicas da formação contínua e dos Centros de
Formação de Associação de Escolas". A tarde de sábado foi preenchida pela Conferência de José
Lemos Diogo, intitulada "Passado, presente e futuro da formação contínua - reforçar a importância dos
CFAE no sistema educativo".
 
A Sessão de Encerramento este a cargo do Diretor-Geral da Educação em representação do Senhor
Secretário de Estado da Educação. A "Chave" do Congresso foi entregue pelo Diretor do EduFor ao
Representante dos Diretores de CFAE do Norte, onde irá realizar-se o XIV Congresso que ao aceitar o
compromisso referiu "Mangualde elevou a fasquia da organização e qualidade dum Congresso que a
tarefa que temos para o igualar é hercúlea".
 
Por:Mun.Mangualde
 
19 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Requalificação do espaço público do Bairro do Modorno
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
18 de Outubro de 2016
 
32 Views
 
Com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mangualdenses, a Câmara Municipal de
Mangualde deu início às obras de requalificação do espaço público do Bairro do Modorno. O
investimento, de 355 704,88EUR, terá uma comparticipação dos fundos comunitários de 85%. A
empreitada irá promover a remodelação das redes viária ao nível das infraestruturas e melhoraria da
pavimentação existente, hidráulicas e da iluminação pública com o aumento da eficiência energética.
Tudo isto irá proporcionar uma maior alavancagem do investimento privado.
 
Esta requalificação integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020 (PEDU),
que engloba um pacote financeiro de 5 milhões de euros, e será o primeiro grande investimento na
Regeneração Urbana de Mangualde. 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 "esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convictamente que temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito
brevemente."
 
A Câmara Municipal de Mangualde agradece a compreensão de todos pelos eventuais transtornos
causados, sublinhando que os trabalhos em execução visam melhorar a nossa cidade.
 
Por:Mun.Mangualde
 
18 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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O  Concurso de Ideias de Negócio , inserido no Projecto de Empreendedorismo nas Escolas, decorreu
ontem, dia 16 de Maio, em Mangualde, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves. O
Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, esteve presente, bem como o director
do agrupamento de escolas de Mangualde, Agnelo Figueiredo, e o secretário executivo da Comunidade
Intermunicipal da Região Dão Lafões, Nuno Martinho.
 
As equipas a concurso -  Loam Shop ,  Azurara Experiences ,  Caring Bracelet ,  AmbiGreen ,  B!Finder
 e ainda  Casa, meu Lar  - representaram os alunos das turmas do 10º e 11º ano do agrupamento de
escolas de Mangualde. A equipa vencedora foi a  Caring Bracelet  e irá representar o concelho de
Mangualde na fase distrital, no dia 6 de Junho em Viseu. As equipas  AmbiGreen  e  Casa, Meu Lar
obtiveram o terceiro lugar e a equipa  B!Finder  o segundo lugar. Todos os alunos das equipas e das
turmas participantes no concurso foram premiados com entradas na Praia de Mangualde.
 
A equipa vencedora do concurso, constituída pela Ana Filipa Moreira, pela Carolina Figueira e pela
Marina Madeira, foi premiada com cinco entradas na Praia de Mangualde e cinco entradas nas Piscinas
Exteriores de Mangualde, entregues pelo Presidente da autarquia mangualdense.
 
Este concurso foi lançado a todas as escolas (ensino secundário e profissional) dos 14 municípios e
contou nesta fase com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
18 Maio, 2012 |Autor:
 
ViseuMais
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Publicidade
 
A cidade de Mangualde, no distrito de Viseu, prepara-se para mais uma edição da Feira dos Santos,
que entre 4 e 6 de novembro vai dar a provar as tradicionais fêveras, os enchidos, os frutos secos e o
vinho do concelho, bem como mostrar o artesanato e os produtos agrícolas locais.
 
A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show e coktails
com Vinhos do Dão, onde os visitantes vão poder provar os Vinhos de Mangualde e degustar os
produtos locais. O certame inclui ainda showcookings com o chef Diogo Rocha e a SubChef Inês Beja,
a ExpoVinhos Mangualde, e Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio
Loureiro e Ivo Loureiro.
 
Na Feira dos Santos à Mesa, os restaurantes aderentes vão ter uma ementa regional à base de
enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde, Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de
abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho do Dão.
 
A animação vai ser uma constante com o projeto Animangualde, que contempla momentos de muita
folia nas várias artérias da cidade. O certame prevê a atuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários
de Mangualde, do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e de muitos
grupos de Concertinas. O momento alto promete ser a emissão do Programa da TVI Somos Portugal,
no domingo, dia 6, em direto do Largo Dr. Couto.
 
Ao longo dos três dias os visitantes vão ter oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde
através da Mostra de Freguesias de Mangualde, com a promoção local das várias freguesias. Do
programa faz parte ainda a iniciativa Mangualde Regional, que vai expor e vender produtos da terra, a
mostra Mangualde Indústria, que reúne o tecido empresarial da região, a AgroMangualde - exposição
de máquinas e alfaias agrícolas, bem como a Mangualde Motor e a Mangualde Transporte - exposição
de algumas marcas e modelos de camiões.
 
Nas artes, a Feira dos Santos vai promover o II Encontro Nacional de Produções Artesanais
certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de Artesanato Nacional e atividades de pintura ao ar livre:
Artes & Ofícios. Durante os três dias do evento vai ser ainda possível visitar o Espaço Recordação
Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde.
 
A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de novembro,
sexta-feira, às 19:30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e vai contar com as presenças e
intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do Presidente do
Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame conta ainda com o apoio da Associação de
Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 
Out 20, 2016
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A Câmara de Mangualde
anunciou a requalificação
da pista de salto em com-
primento do Estádio Muni-
cipal. “Ciente da
importância das boas con-
dições para a correcta prá-
tica do desporto, a Câmara
Municipal de Mangualde
procedeu à requalificação
da pista de salto em com-
primento do Estádio Muni-
cipal de Mangualde”, refere
em nota de imprensa. A
obra incluiu a instalação de
um pavimento desportivo
certificado pelo Internacio-
nal Association of Athletics
Federations. FOTO: DR

Mangualde requalifica pista de salto em comprimento
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HOJE

Esclarecimento
em Resende

Pelas 10h00, no Auditório
Municipal de Resende, vai
realizar-se uma sessão de es-
clarecimento subordinada
ao tema “combate à praga
Drosophila suzukki” (mosca
do vinagre).

Sessão para
empresários

A AIRV – Associação Empre-
sarial da Região de Viseu e a
Câmara de Nelas vão pro-
mover, pelas 17h00, no Audi-
tório do Edifício Multiusos
de Nelas, um workshop so-
bre Internacionalização e
Apoio às Empresas, onde
será apresentado o projeto
Exportar + e os apoios às
empresas no âmbito do Por-
tugal 2020.

AMANHÃ

Feira da Maçã
em Armamar

A Feira da Maçã de Armamar
que vai ter lugar amanhã, sá-
bado e domingo. A abertura
oficial está agendada para as
17h00 de sexta--feira, pelo
presidente do município.

Palestra 

A Câmara Municipal de
Mangualde promove a pa-
lestra ‘Os lanifícios em Man-
gualde e as minhas histórias’,
com Fernando Lopes. A ini-
ciativa realiza-se às 21h00,
no Auditório da Câmara Mu-
nicipal e é de entrada livre.

PRÓXIMOS DIAS

Confraria do Bolo
Podre realiza
capítulo

O V Capítulo da Confraria do
Bolo Podre realiza-se no sá-
bado, a partir das 9h30, nas
Termas do Carvalhal, em
Castro Daire.

Teatro 
em Lamego

A Fera Amansada é o nome

da peça que irá subir ao
palco do Teatro Ribeiro Con-
ceição, em Lamego, sábado,
às 21h30. A Fera Amansada é
uma das maiores e mais
controversas cómicas bata-
lhas do sexo, criada a partir
de William Shakespear. O es-
pectáculo insere-se nas co-
memorações dos 400 anos
da morte de William Shakes-
peare. 

Concerto de 
Carlos Clara 
Gomes na ACERT

Os Concertos Nu Palco pros-
seguem na ACERT, em Ton-
dela, desta vez com Carlos
Clara Gomes, sábado, às
21h45. Carlos Clara Gomes,
cantautor, compositor, ro-
mancista, poeta, dramaturgo
e encenador completa 45
anos de carreira este ano.

Monólogo 
na Fundação

Pompeu José, do Trigo
Limpo Teatro ACERT, inter-
preta o monólogo ‘Em me-
mória ou a vida inteira den-
tro de mim’, este sábado, às
21h30, na Fundação Lapa do
Lobo, em Nelas. Segue-se a
tertúlia ‘Um capítulo sobre...
teatro’ com José Rui Martins
(ACERT) e Pompeu José.

Feira da castanha
em Souto da Lapa

A III Feira da Castanha vai
realizar-se em Souto de La-
fões, Oliveira de Frades, sá-
bado e domingo. A abertura
está agendada para as 20h30
de sábado com o Mercado
de Outono, seguindo-se a ac-
tuação da banda Projeto
33cl,  no âmbito do InterCul-
tura 2016 Souto de Lafões.

Festival 
do Borrego

O X Festival do Borrego rea-
liza-se sábado e domingo na
Carrapichana, em Celorico
da Beira. O evento inclui o
concurso do Rebanho mais
Bem Enfeitado e Mostra de
Gado, um leilão de borregos
e as habituais tasquinhas. A
artista Rosinha actua no do-
mingo.
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Sénior + Ativo:
Consumidor Informado.
Consumidor Protegido
Estima-se que, Em 2050, em Portugal mais de

30% da população terá mais de 65 anos. Infeliz-
mente, sabemos que em Portugal uma parte da
população sénior se encontra numa situação de
maior vulnerabilidade social e económica, neces-
sitando de mais informação para obter os melho-
res benefícios que se encontram disponíveis (tari-
fas sociais, serviços mínimos bancários…)

Neste sentido, a DECO considera urgente re-
forçar a informação a formação dos consumidores
séniores. Assim, durante o mês de Outubro e No-
vembro desenvolvemos a Campanha “Sénior +Ati-
vo: consumidor informado/ consumidor protegido “,
com o apoio do Fundo para a Promoção dos Direi-
tos dos Consumidores. As velhices são múltiplas
esclarecemos não só os consumidores com mais
de 65 anos mas também os cuidados informais
com mais de 50 anos.

Desta forma, realizar-se-ão, nesse período,
workshops informativos sobre vários temas, nome-
adamente Saber comprar - Conselhos e cuidados
a ter nas compras; Alerta – práticas enganosas e
agressivas; Serviços essenciais - os seus direitos
enquanto sénior; Lar doce lar – os seus direitos
enquanto sénior; lazer e turismo – Direitos e bene-
fícios para seniores; Saúde, Bem-Estar e Envelhe-
cimento Ativo; Serviços Financeiros – cuidados e
benefícios para seniores.

A Delegação Regional de Coimbra desenvolve-
rá os respetivos Workshops em várias entidades
localizadas sua área territorial: Coimbra (Nova
Acrópole, ANAI, Liga dos Combatentes, Câmara
Municipal da Lousã, Fundação ADFP); Viseu (Câ-
mara Municipal de Penedono, Câmara Municipal
de Sernancelhe, Câmara Municipal de Vouzela,
Câmara Municipal de Mangualde); Castelo Branco
(EAPN-Rede Anti Pobreza, Universidade Sénior
Idanha-a-Nova);Guarda (Universidade Sénior do
Sabugal, Aguiar da Beira no Coração); Aveiro (Jun-
ta de Freguesia Santa Joana).

MELANIE MAGALHÃES –DECO COIMBRA
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Redução da área ardida por Mangualde em 2016
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
20 de Outubro de 2016
 
18 Views
 
Realizou-se, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, uma reunião da Proteção Civil onde
foram analisados os dados relativos às ocorrências de 2016 em matéria de incêndios florestais, do
qual resulta, apesar de se ter verificado um verão meteorológico adverso, uma redução da área ardida
(190 ha) e menor número de ocorrências (43) face à média dos últimos anos.
 
Apurou-se que a sensibilização tem tido um papel preponderante, na prevenção, nos cuidados a tomar
e como agir. A primeira intervenção tem tido uma eficácia elevada, bem como um excelente trabalho
de rescaldo e de vigilância.
 
FORAM DADOS AINDA PASSOS IMPORTANTES NA PREPARAÇÃO DO PRÓXIMO ANO
 
Foram dados ainda passos importantes na preparação do próximo ano, com a consolidação da
vigilância fixa e móvel, o aumento de investimento na área da prevenção, a contínua aposta na
formação dos operacionais e a melhoria das condições de trabalho.
 
Este tem sido um trabalho conjunto, coordenado pela Proteção Civil Municipal, Guarda Nacional
Republicana, Bombeiros Voluntário de Mangualde, Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e Juntas de Freguesia.
 
Por:Mun.Mangualde
 
20 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Mangualde e a tradição 
da sua Feira dos Santos 
Paulo Prata 
pauloprata@abpg.pt  

Entre os dias 4 e 6 de novembro, 
a vizinha cidade de Mangualde vai 
ser palco de mais uma tradicio-
nal Feira dos Santos, um evento 
promovido pela autarquia local e 
que, uma vez mais, decorrerá sob o 
lema `Da Tradição à Modernidade'. 

A cerimónia protocolar de aber-
tura da Feira dos Santos 2016 está 
marcada para as 19.30 horas, do 
dia 4 de novembro, no Mercado 
Municipal Dr. Diamantino Fur-
tado e contará com intervenções 
dos presidentes do Município de 
Mangualde e do Turismo Centro 
de Portugal, João Azevedo e Pedro 
Machado, respetivamente. 

"Desde há trés séculos que Man-
gualde se notabiliza pela realiza-
ção da Feira dos Santos, que se tor-
nou um marco a nível nacional, 
pelas várias ofertas que proporcio-
na aos seus milhares de visitantes 
desde a gastronomia, através das 
tradicionais febras, os enchidos, 
os frutos secos, o artesanato, o vi- 

nho, os produtos agrícolas, entre 
outras", destaca fonte da autarquia 
mangualdense, adiantando ainda 
que, durante o primeiro fim-de- 

semana do próximo mês de no-
vembro, "várias artérias da cidade 
serão animadas proporcionando 
a todos os residentes e visitantes 
momentos de diversão" 

Contando com o apoio da Asso-
ciação de Desenvolvimento do Dão 
e do Turismo do Centro Portugal, 
"o certame é ainda uma referência 
por dinamizar os vários setores de 
atividade com vários momentos 
dedicados a cada um deles, em di-
ferentes locais da cidade". Haverá 
também diversas propostas a nível 
gastronómico e vinícola. 

Durante os dias do certame a 
animação também não vai faltar. 
O projeto Animangualde contem-
pla momentos de muita folia nas 
várias artérias da cidade. Atuação 
da Fanfarra dos Bombeiros Volun-
tários de Mangualde, atuação do 
Grupo Zés Pereiras 'Os Parentes de 
Teivas', Mega Lua, Art & Manhã e 
muitos grupos de concertinas são 
algumas das propostas que figu-
ram do programa e animarão as 
ruas. 

No domingo, dia 6 de novem-
bro, a partir das 14.00 horas, o 
programa da TVI, 'Somos Portu-
gal', será transmitido, em direto, 
a partir do Largo Dr. Couto, em 
Mangualde. 
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PALESTRA 'Os Lanifícios em Mangualde e as Minhas 

Histórias' é o título da palestra que, amanhã dia 

21 de outubro, pelas 21.00 horas, vai decorrer no 

auditório da Câmara Municipal de Mangualde. Fer-

nando Lopes é o orador convidado desta palestra  

promovida pela autarquia mangualdense e em que 

"será possível ouvir o testemunho, em discurso 

direto, das vivências do palestrante enquanto re-

presentante de vendas de um dos mais de quinze 

armazéns que chegaram a existir em Mangualde". 
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Apesar do verão meteorológico adverso:
 
MANGUALDE regista redução da área ardida e menor número de ocorrências
 
REUNIÃO COM PROTEÇÃO CIVIL
 
Realizou-se, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mangualde, uma reunião da Proteção Civil onde
foram analisados os dados relativos às ocorrências de 2016 em matéria de incêndios florestais, do
qual resulta, apesar de se ter verificado um verão meteorológico adverso, uma redução da área ardida
(190 ha) e menor número de ocorrências (43) face à média dos últimos anos.
 
Apurou-se que a sensibilização tem tido um papel preponderante, na prevenção, nos cuidados a tomar
e como agir. A primeira intervenção tem tido uma eficácia elevada, bem como um excelente trabalho
de rescaldo e de vigilância.
 
FORAM DADOS AINDA PASSOS IMPORTANTES NA PREPARAÇÃO DO PRÓXIMO ANO
 
Foram dados ainda passos importantes na preparação do próximo ano, com a consolidação da
vigilância fixa e móvel, o aumento de investimento na área da prevenção, a contínua aposta na
formação dos operacionais e a melhoria das condições de trabalho.
 
Este tem sido um trabalho conjunto, coordenado pela Proteção Civil Municipal, Guarda Nacional
Republicana, Bombeiros Voluntário de Mangualde, Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas,
Santa Casa da Misericórdia de Mangualde e Juntas de Freguesia.
 
Sofia Monteiro
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Espaço Público do Bairro do Modorno requalificado
 
AUTARQUIA MANGUALDENSE QUER CONTINUAR A MELHORAR A CIDADE
 
"Esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa, mas posso afirmar convictamente que
temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito brevemente" - João Azevedo
 
Com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mangualdenses, a Câmara Municipal de
Mangualde deu início às obras de requalificação do espaço público do Bairro do Modorno. O
investimento, de 355 704,88EUR, terá uma comparticipação dos fundos comunitários de 85%. A
empreitada irá promover a remodelação das redes viária ao nível das infraestruturas e melhoraria da
pavimentação existente, hidráulicas e da iluminação pública com o aumento da eficiência energética.
Tudo isto irá proporcionar uma maior alavancagem do investimento privado.
 
Esta requalificação integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano ao Portugal2020 (PEDU),
que engloba um pacote financeiro de 5 milhões de euros, e será o primeiro grande investimento na
Regeneração Urbana de Mangualde. 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 "esta requalificação do Bairro do Modorno é a primeira etapa,
mas posso afirmar convictamente que temos mais candidaturas na forja e que serão submetidas muito
brevemente."
 
A Câmara Municipal de Mangualde agradece a compreensão de todos pelos eventuais transtornos
causados, sublinhando que os trabalhos em execução visam melhorar a nossa cidade.
 
Sofia Monteiro
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HOJE

Feira da Maçã
em Armamar

A Feira da Maçã de Armamar
começa hoje e prolonga-se
até domingo. A abertura ofi-
cial está agendada para as
17h00, pelo presidente do
município.

Palestra em
Mangualde 

A Câmara Municipal de
Mangualde promove a pa-
lestra ‘Os lanifícios em Man-
gualde e as minhas histórias’,
com Fernando Lopes. A ini-
ciativa realiza-se às 21h00,
no Auditório da Câmara Mu-
nicipal e é de entrada livre.

AMANHÃ

Confraria do Bolo
Podre realiza
capítulo

O V Capítulo da Confraria do
Bolo Podre realiza-se a partir
das 9h30, nas Termas do
Carvalhal, em Castro Daire.

Teatro 
em Lamego

A Fera Amansada é o nome
da peça que irá subir ao
palco do Teatro Ribeiro Con-
ceição, em Lamego, às 21h30.
A Fera Amansada é uma das
maiores e mais controversas
cómicas batalhas do sexo,
criada a partir de William
Shakespear. O espectáculo
insere-se nas comemora-
ções dos 400 anos da morte
de William Shakespeare. 

Concerto 
na ACERT

Os Concertos Nu Palco pros-
seguem na ACERT, em Ton-
dela, desta vez com Carlos
Clara Gomes, às 21h45. Car-
los Clara Gomes, cantautor,
compositor, romancista,
poeta, dramaturgo e encena-
dor completa 45 anos de car-
reira este ano.

Monólogo 
na Fundação

Pompeu José, do Trigo

Limpo Teatro ACERT, inter-
preta o monólogo ‘Em me-
mória ou a vida inteira den-
tro de mim’, às 21h30, na
Fundação Lapa do Lobo, em
Nelas. Segue-se a tertúlia
‘Um capítulo sobre... teatro’
com José Rui Martins
(ACERT) e Pompeu José.

Apresentação 
de livro

Pelas 15h30, na Biblioteca
Municipal Tomás Ribeiro
de Tondela, será apresentado
'O Tesouro de Lilith', um livro
sobre a sexualidade, o prazer
e o ciclo menstrual, escrito e
ilustrado por Carla Trepat
Casanovas, com um guia di-
dáctico da autoria de Anna
Salvia Ribera.

Feira da castanha
em Souto da Lapa

A III Feira da Castanha vai
realizar-se em Souto de La-
fões, Oliveira de Frades,
amanhã e domingo. A aber-
tura está agendada para as
20h30 de amanhã com o
Mercado de Outono, se-
guindo-se a actuação da
banda Projeto 33cl,  no âm-
bito do InterCultura 2016
Souto de Lafões.

Festival 
do Borrego

O X Festival do Borrego rea-
liza-se amanhã e domingo
na Carrapichana, em Celo-
rico da Beira. O evento inclui
o concurso do Rebanho
mais Bem Enfeitado e Mos-
tra de Gado, um leilão de
borregos e as habituais tas-
quinhas. A artista Rosinha
actua no domingo.

Chanfana e Fados

A Associação Socio Cultural
de Castelejo, concelho de
Santa Comba Dão, organiza
amanhã um jantar com fa-
dos. A ementa é caldo verde e
chanfana e o jantar começa a
ser servido às 19h30 na sede
da Associação. Às 21h30, é
hora de fado com Francisco
Pereira e Carlos Viçoso na
guitarra portuguesa e na
viola, acompanhados por
Dina Pinto na voz.
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Mangualde registou
menor área ardida e
menos ocorrências
Análise Dados da Protecção Civil mostram 
que a sensibilização tem sido essencial
O concelho de Mangualde teve
este ano uma redução da área
ardida (190 hectares) e menor
número de ocorrências (43)
face à média dos últimos anos.
Os dados foram revelados
numa reunião da Protecção
Civil, que decorreu na Câmara
de Mangualde. 

Na reunião entre o executivo
e os restantes elementos da
Protecção Civil do concelho, fi-
cou claro que “a sensibilização
tem tido um papel preponde-
rante, na prevenção, nos cuida-
dos a tomar e como agir”, refere
uma nota de imprensa da au-
tarquia. Pode ler-se ainda que
“a primeira intervenção tem
tido uma eficácia elevada, bem
como um excelente trabalho de
rescaldo e de vigilância”.

De acordo com a autarquia,
foram ainda dados passos im-
portantes na preparação do
próximo ano, com a consoli-
dação da vigilância fixa e mó-

vel, o aumento de investi-
mento na área da prevenção,
a contínua aposta na formação
dos operacionais e a melhoria
das condições de trabalho.

Este tem sido um trabalho
conjunto, coordenado pela

Protecção Civil Municipal,
GNR, Bombeiros Voluntário de
Mangualde, Agrupamento 299
do Corpo Nacional de Escutas,
Santa Casa da Misericórdia de
Mangualde e Juntas de Fre-
guesia. |
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Cerca de cinquenta e cinco mil euros 
foi quanto o município de Mangualde 
investiu nas obras de remodelação 
da sede da União de Freguesias de 
Tavares, que reúne as aldeias de Chãs 
de Tavares, Várzea e Travanca. Um 
edifício com 42 anos. O remodelado 
espaço vai receber a curto prazo um 
Espaço do Cidadão para além dos 
serviços já existentes, entre eles os CTT, 
posto médico, espaço internet e espaço 
formação. Para o presidente da União 
de Freguesias, “mais do que um edifício 
é parte da nossa história”. Alexandre 
Constantino lembra que desde que 
tomou posse em 2013 era sua intenção 
avançar para a intervenção. “É com 
satisfação que digo que passados três 
anos não só realizámos as obras para 
as quais tínhamos solicitado os projetos 
mas fizemos muito mais”, adianta. 

Segundo o presidente da União de 
Freguesias de Tavares, “todos somos 
iguais e todos merecemos as mesmas 
oportunidades de ter acesso a bens e 
serviços”. 

Concurso público para a 
requalificação de estrada em Torre 
de Tavares 
A ligação de Torre de Tavares ao 
pontão superior da A25 vai também 
ser alvo de obras. Um investimento de 
cerca de 200 mil euros que, segundo 
João Azevedo, “vai permitir que todo o 
eixo rodoviário daquela zona do conce-
lho fique restabelecida e requalificada”. 
O concurso público é lançado “a curto 
prazo dentro dos limites financeiros do 
município mas com organização, com 
estratégia e com planeamento”, conclui 
o autarca mangualdense.

  OBRAS

EDIFÍCIO DA UNIÃO DE FREGUESIAS 
DE TAVARES ALVO DE REQUALIFICAÇÃO 
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  MANGUALDE

Texto Irene Ferreira

“DA TRADIÇÃO À MODERNIDADE” NA FEIRA DOS SANTOS
NO PRIMEIRO FIM DE SEMANA DE NOVEMBRO, A CIDADE DE MANGUALDE ACOLHE MAIS UMA EDIÇÃO DA SECULAR FEIRA DAS “FEBRAS”. ENTRE 
OS DIAS 4 E 6, MILHARES DE PESSOAS SÃO ESPERADAS NO CERTAME PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL. A CERIMÓNIA DE ABERTURA ESTÁ 
AGENDADA PARA DIA 4 DE NOVEMBRO, SEXTA FEIRA, ÀS 19H30, NO MERCADO MUNICIPAL DR. DIAMANTINO FURTADO 

A Feira dos Santos decorre uma 
vez mais no centro da cidade 
sob o lema «Da Tradição à 

Modernidade». Já considerado um 
marco a nível nacional, o evento 
conta com diversas ofertas desde a 
gastronomia, através das tradicionais 
febras, os enchidos, os frutos secos, 
o artesanato, o vinho, os produtos 
agrícolas, entre outras. O presidente 
da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo, considera a feira das 
“febras” um momento importante 
para a economia local. “Vamos ter 
uma Feira dos Santos muito rica em 
termos de emoções e de atividades e 
continuamos a recriar a tradição no 
presente e no futuro”, refere o autarca. 
João Azevedo sublinha que o certame 
é “o momento mais marcante que 
temos durante o ano no concelho e que 
já é uma feira que atinge proporções 
importantes naquilo que é a visita dos 
turistas e até mesmo da diáspora”. O 
edil destaca ainda os turistas espanhóis 
“que visitam Mangualde nesta altura”. 
João Azevedo adianta que a autarquia 
mangualdense tem sido e continua 
a ser muito rigorosa nas questões da 
segurança. “Existe uma atuação mui-
to forte em termos de segurança para 
também dar credibilidade e conforto 
a quem nos visita, quer seja a quem 
vende, a quem compra ou a quem 
pretende apenas divertir-se”. 

Fazer mexer o concelho
Vários setores de atividade são dina-
mizados durante os três dias, com a 
realização da Feira das Febras, a Mostra 
das Freguesias, a iniciativa Mangualde 
Regional (venda de produtos regionais 
do concelho), a Expovinhos e Degusta-
ções, o Mangualde Indústria,  também 
a AgroMangualde (exposição de má-
quinas e alfaias agrícolas), o Mangualde 
Motor (exposição de veículos) e a Man-
gualde Transporte (exposição de al-
gumas marcas e modelos de camiões). 
As artes também não são esquecidas 
através do II Encontro Nacional de 
Produções Artesanais certificados, o 
Manguald Árte - XI Mostra de Arte-
sanato Nacional e as atividades de pin-
tura ao ar livre com o Artes & Ofícios. 
Durante o fim de semana da Feira dos 
Santos é ainda possível visitar o Espaço 
Recordação Fotográfico – Eu estou na 

Feira dos Santos de Mangualde! 
A animação pelas ruas da cidade 
promete ser uma constante com a 
atuação da Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Mangualde, a atuação 
do Grupo Zés Pereiras “Os Parentes 
de Teivas”, também o grupo Mega 
Lua, Art & Manhã e grupos de Con-
certinas. O programa da TVI “Somos 
Portugal” volta a estar em direto do 
Largo Dr. Couto, no domingo, dia 6, a 
partir das 14h00. 
Segundo João Azevedo, a edição 

deste ano da Feira dos Santos “vai ser 
um certame muito forte, de grande 
qualidade”. “Acredito que quem nos 
visitar ficará muito satisfeito em passar 
por Mangualde nesta altura do ano”, 
conclui.

FEIRA DOS 
SANTOS À MESA
Durante os três dias do even-
to, os restaurantes voltam a 
aderir à iniciativa Feira dos 
Santos à mesa. Os espaços de 
restauração têm disponível 
uma ementa regional dedicada 
à feira com enchidos da região, 
Rojões à Moda de Mangualde, 
Febras à Feira dos Santos, Re-
queijão com doce de abóbora e 
Queijo da Serra acompanhado 

de Vinho do Dão.
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Adere-Minho em Mangualde para co-organizar o II Encontro de Produções
Tradicionais Certificadas
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A Adere-Minho, sediada em Soutelo, vai co-organizar, em parceria com o Município de Mangualde, o II
Encontro Nacional dos Produtos Certificados, que se realizará no próximo dia 4 de Novembro, a partir
das 10h00, no auditório da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho, em Alcafache.
 
Em comunicado, a Adere-Minho vinca que esta iniciativa surge  depois do êxito  do I Encontro Nacional
dos Produtos Artesanais Certificados, realizado na sede da instituição, e vai permitir,  pela primeira
vez , discutir em conjunto produtos alimentares e não alimentares.
 
O encontro decorrerá durante todo o dia, incluindo o almoço que será servido a todos os
intervenientes e participantes.
 
---
 
Redacção
 
ovilaverdense@gmail.com
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Feira dos Santos começa a preparar-se  em Mangualde
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Feira dos Santos começa a preparar-se em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
21 de Outubro de 2016
 
19 Views
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos e,
para o bom funcionamento do certame, o trânsito será condicionado no centro da cidade entre os dias
4 e 6 de novembro. A Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já a compreensão de todos.
 
Na madrugada da sexta-feira, 4 de novembro, o estacionamento será condicionado nas seguintes ruas
da cidade de Mangualde: Largo Dr. Couto, Largo do Rossio, Rua 1.º de Maio, Rua Dr. José Marques,
Rua Dr. Valentim da Silva - parque de estacionamento do Mercado Municipal, Rua Nova, Rua Dr.
Almeida, Rua do Grémio, Rua do Correio, Rua 25 de Abril, Avenida General Humberto Delgado, Rua
Ana de Castro Osório, Calçada da Carvalha, Calçada do Viriato, Largo das Escolas. Nestas mesmas
ruas, o trânsito será interrompido a partir das 15h00 dessa sexta-feira.
 
Qualquer veículo que esteja estacionado nestas ruas, após às 15h00, do dia 4 de novembro poderá ser
removido conforme estipula o Regulamento de Trânsito da Cidade de Mangualde (Art.º 14.º
Estacionamento Indevido ou abusivo, ponto 3.º: Os proprietários que não acatarem as proibições
excecionais de estacionamento anunciadas na imprensa, por motivo de cortejos, desfiles, festividades
públicas, provas desportivas e outros acontecimentos, ficam do mesmo modo responsáveis pelas
despesas resultantes da deslocação dos respetivos veículos).
 
No domingo, dia 6 de novembro, após às 22h00 o trânsito retomara os moldes anteriores à realização
do evento.
 
PROGRAMA FEIRA DOS SANTOS
 
4, 5 E 6 DE NOVEMBRO
 
Dia 4 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Abertura Oficial da Feira dos Santos 2016
 
Horário: Sexta I 19h30
 
Dia 4 I Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho
 
II Encontro Nacional de Produções Artesanais certificados
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Horário: 10h00 às 18h00
 
Dia 4 e 5 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
Dão Wine Party
 
Barman Show, coktails com Vinhos do Dão
 
Produtores de Vinho de Mangualde e degustação de produtos locais.
 
Horário: Sexta I 22h00 - Abertura
 
I 22H30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
 
I 00h00 - Encerramento
 
Sábado I 22h00 - Abertura
 
I 22h30 - Showcooking Chef Diogo Rocha e Sub-Chef Inês Beja
 
I 01h00 - Encerramento
 
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
"Santos da Casa Fazem Milagres"
 
Showcookings (degustação de produtos locais)
 
Horário: Sábado I 16h00, 18h00
 
Domingo I 11h00, 14h00, 16h00
 
Chefs:
 
Hélio Loureiro
 
Ivo Loureiro
 
Dia 4, 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado
 
III ExpoVinhos Mangualde
 
Produtores de Vinho do Dão de Mangualde
 
Horário: Sexta I 22h00 às 00h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Mostra de Freguesias de Mangualde
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Promoção local das freguesias do concelho
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Mangualde Regional
 
Exposição e venda de produtos regionais do concelho de Mangualde
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Manguald'Arte
 
XI Mostra de Artesanato Nacional
 
Exposição e venda de artesanato nacional
 
Horário: Sexta I 15h00 às 20h00
 
Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 4, 5 e 6 I Restaurantes aderentes (identificados com selo alusivo)
 
Feira dos Santos à Mesa
 
Restaurantes aderentes com ementa regional dedicada à Feira dos Santos.
 
- Enchidos da região;
 
- Rojões à Moda de Mangualde
 
- Febras à Feira dos Santos
 
- Requeijão com doce de abóbora
 
- Queijo da Serra
 
- Vinho do Dão
 
Dia 4, 5 e 6 I Largo Dr. Couto
 
Espaço Recordação Fotográfico - Eu estou na Feira dos Santos de Mangualde!
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Dia 5 e 6 I Quinta do Alpoim
 
AgroMangualde
 
Exposição de máquinas e alfaias agrícolas
 
Mostra agropecuária com representação de espécies animais predominantes na região
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
CERVAS / Associação Aldeia
 
Dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
I 17h00 - Devolução à Natureza de um animal recuperado
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua 1º de Maio e Rua Dr. José Marques
 
Mangualde Motor
 
Exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua 1º de Maio
 
Mangualde Indústria
 
Exposição do tecido empresarial do concelho.
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Rua Dr. Valentim da Silva
 
Mangualde Transporte - ANTRAM
 
Exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e Largo Dr. Couto
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Artes & Ofícios
 
Pintura ao ar livre
 
Horário: Sábado I 09h00 às 20h00
 
Domingo I 09h00 às 20h00
 
Dia 5 e 6 I Várias artérias da cidade
 
Animangualde
 
Animação de rua nas várias artérias da cidade
 
Horário: Sábado
 
09h30 I Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde (artéria principal da cidade)
 
14h30 I Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
15h00 I Mega Lua (Rua 1º de Maio)
 
Todo o dia I Art & Manhã (todas as artérias da feira)
 
Todo o dia I Concertinas
 
Horário: Domingo
 
09h00 I Grupo Zés Pereiras "Os Parentes de Teivas" (todas as artérias da feira)
 
14h00 I Programa Somos Portugal em Direto de Mangualde (Largo Dr. Couto)
 
Todo o dia I Art & Manhã (todas as artérias da feira)
 
Todo o dia I Concertinas
 
Por:Mun.Mangualde
 
21 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco

Página 187



A188

Leituras enfeitiçadas em Mangualde
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As  Sextas da lua  estão de volta a Mangualde e em outubro a Câmara Municipal de Mangualde leva a
cabo as "Leituras enfeitiçadas: contos e trovões, rezas e canções" no próximo dia 28 de outubro, pelas
20h30, com concentração no Largo Dr. Couto. A autarquia promove, assim, o livro e a leitura junto da
comunidade e simultaneamente assinala-se o Halloween.
 
Tudo começa com uma  Caminhada enfeitiçada  pela cidade com várias paragens preenchidas com
leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. A concentração terá lugar pelas 20h30 no
Largo Dr. Couto e o percurso será efetuado depois até à Biblioteca Municipal. Aí decorrerá uma sessão
de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com Américo Rodrigues, César Prata e Suzete
Marques, seguida da entrega de prémios do concurso "Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas
Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
"CONTOS E TROVÕES, REZAS E CANÇÕES" É UMA CRIAÇÃO COLETIVA DE AMÉRICO RODRIGUES,
CÉSAR PRATA E SUZETE MARQUES
 
Uma mulher e dois homens contam e cantam, espalham gestos e memórias. Num ambiente teatral de
mistério nasce o espetáculo baseado em elementos da cultura popular portuguesa: contos, canções de
cordel, rezas, lengalengas, trava-línguas, romances, etc. Ninguém carrega uma mala vazia, ninguém
vive sem cantar uma canção.
 
21 de Outubro de 2016
 
Redacção
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CAMPEÃ IBÉRICA DE ARCO E FLECHA É MANGUALDENSE
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BEATRIZ GOMES FOI RECEBIDA PELO PRESIDENTE
 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE, JOÃO AZEVEDO
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu a mangualdense Beatriz
Gomes que se sagrou campeã ibérica de arco e flecha. Venceu o GTI - Troféu Ibérico que decorreu em
Madrid nos passados dias 8 e 9 de outubro. João Azevedo deixou palavras de parabéns pela conquista
e de incentivo para continuar este percurso brilhante. Beatriz Gomes faz parte do Clube Arqueiros de
Viseu e tem apenas 15 anos.
 
Sofia Monteiro |
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Mangualde - Feira dos Santos - Condicionamento do Trânsito
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FEIRA DOS SANTOS:
 
CONDICIONAMENTO DO TRÂNSITO E ESTACIONAMENTO
 
4, 5 e 6 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DA CIDADE
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos e,
para o bom funcionamento do certame, o trânsito será condicionado no centro da cidade entre os dias
4 e 6 de novembro. A Câmara Municipal de Mangualde agradece desde já a compreensão de todos.
 
Na madrugada da sexta-feira, 4 de novembro, o estacionamento será condicionado nas seguintes ruas
da cidade de Mangualde: Largo Dr. Couto, Largo do Rossio, Rua 1.º de Maio, Rua Dr. José Marques,
Rua Dr. Valentim da Silva - parque de estacionamento do Mercado Municipal, Rua Nova, Rua Dr.
Almeida, Rua do Grémio, Rua do Correio, Rua 25 de Abril, Avenida General Humberto Delgado, Rua
Ana de Castro Osório, Calçada da Carvalha, Calçada do Viriato, Largo das Escolas. Nestas mesmas
ruas, o trânsito será interrompido a partir das 15h00 dessa sexta-feira.
 
Qualquer veículo que esteja estacionado nestas ruas, após às 15h00, do dia 4 de novembro poderá ser
removido conforme estipula o Regulamento de Trânsito da Cidade de Mangualde (Art.º 14.º
Estacionamento Indevido ou abusivo, ponto 3.º: Os proprietários que não acatarem as proibições
excecionais de estacionamento anunciadas na imprensa, por motivo de cortejos, desfiles, festividades
públicas, provas desportivas e outros acontecimentos, ficam do mesmo modo responsáveis pelas
despesas resultantes da deslocação dos respetivos veículos).
 
No domingo, dia 6 de novembro, após às 22h00 o trânsito retomara os moldes anteriores à realização
do evento.
 
Sofia Monteiro
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Mais 14 milhões para recuperar minas abandonadas de Mangualde
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Outubro 21, 2016 | Região
 
A Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) anunciou, em Mangualde, um investimento de mais 14
milhões de euros para dar continuidade à recuperação ambiental das minas abandonadas neste
concelho. Com um investimento global que ascende aos 22 milhões de euros, a intervenção em
Mangualde representa "a segunda maior no âmbito do programa da recuperação das minas
abandonadas", garante o presidente da EDM, Rui da Silva Rodrigues.
 
As intervenções começaram em 2001 com a realização de um conjunto de estudos e de projetos, aos
quais se seguiram as obras nas áreas mineiras de Espinho e da Cunha Baixa e da Freixiosa. Em 2017
está prevista também a conclusão da intervenção em Póvoa de Cervães.
 
Entre a Câmara Municipal de Mangualde e a EDM, foram também já assinados, com a presença do
secretário de Estado da Energia, três protocolos de cedência, nomeadamente da antiga área mineira
de Espinho ao Corpo de Intervenção em Operações de Proteção e Socorro (CIOPS) para treino de cães
de busca e resgate, do sistema de distribuição de águas da Cunha Baixa (que permitirá regar cerca de
10 hectares de terrenos) e de um edifício para que a Junta de Freguesia da Cunha Baixa aí instale um
centro interpretativo da atividade mineira da região.
 
"A exploração das minas ajudou a economia, mas deixou um grande passivo ambiental, sendo
fundamental agora que os espaços sejam aproveitados, depois de devidamente reabilitados, para a
agricultura, actividades da proteção civil e também para o turismo", sublinhou o presidente da Câmara
de Mangualde.
 
João Azevedo aproveitou a oportunidade para pedir ao secretário de Estado da Energia, que se
mostrou receptivo, "o carinho necessário, para que seja possível colocar Mangualde na rota do turismo
mineiro. Esta questão do guião é fundamental não só para trazer pessoas para o concelho, mas
também para promover e preparar pedagogicamente a história daqueles espaços que tiveram essa
mais-valia na riqueza do país", concluiu o autarca.
 
Outubro 21, 2016 |
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Jovem skater mangualdense sagra-se campeão nacional
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O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu o skater mangualdense,
Alfredo Santos, que se sagrou Campeão de Iniciados no DC Skate Challenge by Moche, conquistando o
seu primeiro título nacional de Skate. A prova decorreu em várias etapas e passou em Viseu, Póvoa de
Varzim, Loulé e Leiria.
 
Os candidatos ao título eram Pedro Rodrigues e Alfredo Santos, que se classificaram em 3º e 4º lugar,
respectivamente, na última etapa. Com estes resultados, assistiu-se a um empate técnico entre os
dois skaters no Ranking Nacional, já que para a pontuação final, contam apenas as três melhores
etapas de cada competidor. Foi então necessário recorrer à pontuação da pior etapa de cada um, para
encontrar o novo Campeão Nacional de Skate Iniciado 2016. Alfredo Santos, de Mangualde, venceu
Pedro por dois pontos. Na competição, que contou com provas em diversos escalões, competiram mais
de 130 skaters.
 
21 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Exposição Pontos e Encontros em Mangualde
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De 2 a 9 de Abril vai estar patente na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, em Mangualde, a
exposição "Pontos e Encontros". A iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Mangualde através
do Banco Local de Voluntariado de Mangualde (BLVM) tem inauguração marcada para o dia 2 de Abril,
segunda-feira.
 
A exposição revela os trabalhos elaborados pelos munícipes com 65 anos ou mais, no âmbito do
atelier de trabalhos manuais dinamizado por uma voluntária do Banco Local de Voluntariado de
Mangualde. O atelier funciona semanalmente na Biblioteca Municipal e tem como objectivo ocupar os
tempos livres de seniores com 65 ou mais anos, promovendo a vitalidade e o potencial de cada um,
contribuindo para um envelhecimento activo.
 
Com o objectivo de angariar dinheiro que reverterá para obras sociais e de solidariedade e para a
compra de material para a dinamização do atelier, durante a exposição serão vendidos alguns
trabalhos a preço simbólico.
 
A exposição, de entrada livre, pode ser visitada no seguinte horário:
 
Segunda-feira - 14h00 às 18h00
Terça a sexta-feira - 9h30 às 19h00
Sábados - 10h00 às 13h00 / 14h00 às 18h00
 
Todas os interessados em participar neste atelier podem inscrever-se no Gabinete de Ação Social da
autarquia, pelo telf. 232 619 880 ou pelo e-mail margarida.chaves@cmmangualde.pt.
 
16 Março, 2012 |Autor:
 
ViseuMais
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Nlangualde 

Feira dos Santos promove 
a gastronomia da região 

000 NAangrualde já está 
em contagem decrescen- 
te mais uma edição 
da tradicional Feira dos 
'Santos. Promovida pela 
Cãmara de r\langualde, o 
certame decorre no centro 
da cidade. de 4 a 6 de no-
vembro, r leni como lema 
"Da tradição à modernida-
de", Com tem sido habitu-
al, a feira dos ~,untos pode 
ser agora também degus-
tada ã mesa , COM tinta 
ementa especialmente 
confecionada para o cer-
tame secular: enchidos da 
região; rojões à Moda de  

Mangua Ide; febras à Feira 
dosSantos;   requeijão com 
doce de abóbora; Queijo 
cia Serra e Vinho do Dão. 
Os restaurantes aderentes 
ã "Feira dos Santos à Mesa' 
estarão devidamente iden-
tificados tolo uni selo clo 
evento, São eles restauran-
tes"Cru/eiro", "O Valèrio", 
I lotei senhora do Castelo, 
cluirrascpwira pizzaria "Os 
Calitos", "(.estar", Ilotel 
Cruz da Mata, "Cascata de 
Pedra", "Aldeão", "Canti-
nho dos Petiscos", "Kertl", 
"Chafariz Retrai)" e "Café-
marisqueira São João". 
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Feira vai condicionar o trânsito
MANGUALDEA cidade já está
em contagem decrescente pa -
ra mais uma edição da tradi-
cional Feira dos Santos e, “para
o bom funcionamento do cer-
tame”, o trânsito será condi-
cionado no centro da cidade
entre os dias 4 e 6 de Novem-
bro, informou a Câmara Mu-
nicipal, que “agradece, des de
já, a compreensão de todos”.

Assim, na madrugada do dia 4,
o estacionamento será condi-
cionado no Largo Dr. Couto,
Largo do Rossio, Rua 1.º de
Maio, Rua Dr. José Marques,
Rua Dr. Valentim da Silva, par-
que de estacionamento do
Mercado Municipal, Rua Nova,
Rua Dr. Almeida, Rua do Gré-
mio, Rua do Correio, Rua 25 de
Abril, Avenida General Hum-

berto Delgado, Rua Ana de
Castro Osório, Calçada da Car-
valha, Calçada do Viriato e Lar -
go das Escolas. Nestas mesmas
ruas, o trânsito será interrom-
pido a partir das 15 horas dessa
sexta-feira. 

No dia 6, o trânsito retomará
os moldes anteriores à realiza-
ção deste evento, a partir das
22 horas. �
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Mangualdense Alfredo Santos é Campeão de Iniciados no DC Skate Challenge by
Moche
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Mangualdense Alfredo Santos é Campeão de Iniciados no DC Skate Challenge by Moche
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
21 de Outubro de 2016
 
87 Views
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu o skater mangualdense,
Alfredo Santos, que se sagrou Campeão de Iniciados no DC Skate Challenge by Moche, conquistando o
seu primeiro título nacional de Skate. A prova decorreu em várias etapas e passou em Viseu, Póvoa de
Varzim, Loulé e Leiria.
 
Os candidatos ao título eram Pedro Rodrigues e Alfredo Santos, que se classificaram em 3º e 4º lugar,
respetivamente, na última etapa. Com estes resultados, assistiu-se a um empate técnico entre os dois
skaters no Ranking Nacional, já que para a pontuação final, contam apenas as três melhores etapas
de cada competidor. Foi então necessário recorrer à pontuação da pior etapa de cada um, para
encontrar o novo Campeão Nacional de Skate Iniciado 2016. Alfredo Santos, de Mangualde, venceu
Pedro por dois pontos. Na competição, que contou com provas em diversos escalões, competiram mais
de 130 skaters.
 
Por:Mun. Mangualde
 
21 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Leituras enfeitiçadas em Mangualde
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Leituras enfeitiçadas em Mangualde
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
21 de Outubro de 2016
 
55 Views
 
As  Sextas da Lua  estão de volta a Mangualde e em outubro a Câmara Municipal de Mangualde leva a
cabo as "Leituras enfeitiçadas: contos e trovões, rezas e canções" no próximo dia 28 de outubro, pelas
20h30, com concentração no Largo Dr. Couto. A autarquia promove, assim, o livro e a leitura junto da
comunidade e simultaneamente assinala-se o Halloween.
 
Tudo começa com uma  Caminhada enfeitiçada  pela cidade com várias paragens preenchidas com
leituras e performances alusivas ao tema do Halloween. A concentração terá lugar pelas 20h30 no
Largo Dr. Couto e o percurso será efetuado depois até à Biblioteca Municipal. Aí decorrerá uma sessão
de contos "Contos e Trovões, Rezas e Canções" com Américo Rodrigues, César Prata e Suzete
Marques, seguida da entrega de prémios do concurso "Títulos Enfeitiçados" dinamizado pelas
Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Mangualde.
 
"CONTOS E TROVÕES, REZAS E CANÇÕES"
 
É UMA CRIAÇÃO COLETIVA DE AMÉRICO RODRIGUES, CÉSAR PRATA E SUZETE MARQUES
 
Uma mulher e dois homens contam e cantam, espalham gestos e memórias. Num ambiente teatral de
mistério nasce o espetáculo baseado em elementos da cultura popular portuguesa: contos, canções de
cordel, rezas, lengalengas, trava-línguas, romances, etc. Ninguém carrega uma mala vazia, ninguém
vive sem cantar uma canção.
 
Por: Mun.Mangualde
 
21 de Outubro de 2016
 
Sofia Pacheco
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FEIRA DOS SANTOS À MESA
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EMENTA DEDICADA A ESTA FEIRA CENTENÁRIA NOS RESTAURANTES ADERENTES
 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, o certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade . Com tem sido habitual, a Feira dos Santos
pode ser agora também degustada à mesa, com uma ementa especialmente confecionada para este
certame secular: enchidos da região; rojões à Moda de Mangualde; febras à Feira dos Santos;
requeijão com doce de abóbora; Queijo da Serra e Vinho do Dão. Os restaurantes aderentes à  Feira
dos Santos à Mesa  estarão devidamente identificados com um selo do evento e são eles: restaurante
"Cruzeiro", restaurante "O Valério", Hotel Senhora do Castelo, restaurante churrasqueira pizzaria "Os
Galitos", restaurante "Gestur", Hotel Cruz da Mata, restaurante "Cascata de Pedra", restaurante
"Aldeão", restaurante "Cantinho dos Petiscos", restaurante "Kerú", restaurante "Chafariz Beirão" e
"Café-restaurante marisqueira São João".
 
FEIRA DOS SANTOS À MESA 4, 5 E 6 DE NOVEMBRO RESTAURANTES ADERENTES
 
RESTAURANTE "CRUZEIRO"
 
FORNOS DE MACEIRA DÃO
 
3530 - 070 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40º37'19.60 "N; LONGITUDE - 7º48'6.77 "W
 
TELF.: 232 623 294
 
RESTAURANTE "O VALÉRIO"
 
RUA COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, Nº 48
 
3530 - 278 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'26.21?N; LONGITUDE - 7°45'46.03?W
 
TELF.: 232 611 955
 
HOTEL SENHORA DO CASTELO
 
APARTADO 4
 
3534-909 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'40.67?N; LONGITUDE - 7°44'38.89?W
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TELF.: 232 619 950
 
RESTAURANTE CHURRASQUEIRA PIZZARIA "OS GALITOS"
 
RUA 25 DE ABRIL, Nº 91
 
3530 - 140 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'14.93?N; LONGITUDE - 7°45'31.65?W
 
TELF.: 232 612 950
 
RESTAURANTE "GESTUR"
 
AV. MONTES HERMÍNIOS, Nº 136
 
QUINTA DA TAPADA - CUBOS
 
3530 - 116 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°35'27.58?"N; LONGITUDE - 7°45'49.06?W
 
TELF.: 232 622 325
 
HOTEL CRUZ DA MATA
 
CRUZ DA MATA
 
3530-154 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'18.29?N; LONGITUDE - 7°46'30.56?W
 
TELF.: 232 619 560
 
RESTAURANTE "CASCATA DE PEDRA"
 
RUA FERNÃO DE MAGALHÃES, Nº 14
 
3530-260 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'58.83?N; LONGITUDE - 7°45'36.17?W
 
TELF.: 232 621 311
 
RESTAURANTE "ALDEÃO"
 
QUINTA DO SALGUEIRO, EN 234
 
3530 - 259 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'2.53?N; LONGITUDE - 7°47'28.26?W
 
TELF.: 232 613 571
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RESTAURANTE "CANTINHO DOS PETISCOS"
 
AVENIDA DA LIBERDADE, Nº 18
 
3530 - 113 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'18.27?N; LONGITUDE - 7°45'47.08?W
 
TELF.: 232 282 051
 
RESTAURANTE "KERÚ"
 
ESTRADA NACIONAL 234
 
PINHEIRO DE BAIXO, Nº 33
 
3530 - 241 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°35'9.30?N; LONGITUDE - 7°48'13.10?W
 
TELF.: 232 610 215
 
RESTAURANTE "CHAFARIZ BEIRÃO"
 
RUA PAPA JOÃO PAULO II, Nº 31
 
3530-191 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'21.21?N; LONGITUDE - 7°45'33.55?W
 
TELF.: 232 623 720
 
"CAFÉ-RESTAURANTE MARISQUEIRA SÃO JOÃO"
 
RUA ÁLVARO GIL CABRAL
 
BAIRRO SÃO JOÃO
 
3530 - 145 MANGUALDE
 
LATITUDE - 40°36'22.53?N; LONGITUDE - 7°46'30.87?W
 
TELF.: 232 283 099
 
Sofia Monteiro
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No âmbito da Comissão Nacional para Emergências Radiológicas realizou-se, na passada quarta-feira,
uma ação no terreno para apurar as práticas de monitorização de radioatividade pelas entidades
nacionais com meios de deteção.
 
Esta ação teve lugar na antiga mina de urânio da Quinta do Bispo, no concelho de Mangualde e foi
organizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela
Direção-Geral de Energia e Geologia, com a colaboração da Empresa de Desenvolvimento Mineiro e o
apoio da Câmara Municipal de Mangualde.
 
A Direção-Geral da Saúde, enquanto uma das Autoridades Técnicas de Intervenção para emergências
radiológicas, participou no evento, que contou igualmente com equipas dos três ramos das Forças
Armadas, da Guarda Nacional Republicada, da Polícia de Segurança Pública e da Polícia Judiciária.
 
22 Outubro, 2016
 
Tânia Cova
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Mangualdense Beatriz Gomes  sagrou-se campeã ibérica de arco e flecha
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Mangualdense Beatriz Gomes sagrou-se campeã ibérica de arco e flecha
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
22 de Outubro de 2016
 
45 Views
 
Beatriz Gomes sagrou-se campeã ibérica de arco e flecha, tendo vencido o GTI - Troféu Ibérico que
decorreu em Madrid nos passados dias 8 e 9 de outubro.
 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu a mangualdense na Câmara
e deixou palavras de parabéns pela conquista e de incentivo para continuar este percurso brilhante.
Beatriz Gomes faz parte do Clube Arqueiros de Viseu e tem apenas 15 anos.
 
Por:AP
 
Foto:MM
 
22 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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DEPUTADO 1 MICA NICOIIORUÉNCIA 

O deputado do PSD Luís Campos Ferreira 
escreveu um artigo de opinião em que 

fala da Incongruência. Incompetência e des-
caramento desta medida-bandeira" avança-
da pelos partidos de Esquerda que vai permi-
tir aos proprietários com mais rendimentos 
pagar menos impostos. 

ORÇAMENTO 
NO SEU BOLSO 

Casas 
de luxo estão 
muitas vezes 
registadas 
em paraísos 
fiscais 

II. Canadá 1"144410010 • Letónia 

,....-bechtenstein 

C̀hipre 

Líbano 
4 

Londres  

Dublin  

Ilha de Man  

Ilha de Guernesey'  

Ilha de Jersey 

Andorra 

Espanha 

Gibraltar 

Madeira  

San Marina 

Malta 

~das (13,)N .......... 

Delaware (EUA) 

Bahamas 
Ilhas Turcas e Calcos 

O MUNDO DOS PARAÍSOS FISCAIS 

ILHAS CAIMÃO.  
Belize • 
Guatemala --
Ilhas Virgens 
St. Kítts and Nevis 

0.2 0,05 0,02 - 0,005 

NÍVEL DE OPACIDADE FINANCEIRA 
EM 2011 

Ilhas Virgens Britânicas 
• Anguilla (RU) 

Antígua e Barbuda 
Dominica 
S. Vicente e Granadinas 

- Barbados 

TOP 10 
DINHEIRO 
DOS PORTO 
EM OFFSHORES 
JUNHO 2015 
VALORES EM MILHÕES 
DE FUROS 

ahrain 
bei 

Libaria 

Gana  
Costa Rica 

Panamá 

Aruba  
Antilhas Holandesas 

PESO NO SISTEMA FINANCEIRO 
Valores em percentagem 

104,6 104.4  50,7 35,5 

Ilhas Caimão iorsey Bermudas Hong Kong Guernesey 1. Marshall 92 .34 55 70 

moderado 

IMOBILIÁRIO 

Imposto Mortágua beneficia 
HABITAÇÃO O  Casas de luxo registadas em paraísos fiscais vão pagar menos IMPOSTO DO SELO O  Poupança de 108 mil euros 

DÉBORA CARVALHO/ 
/PEDRO H. GONÇALVES 

A
s alterações impostas pelo 
chamado imposto Mor - 
tágua, que cria uma taxa 

adicional de IMI no excedente 
imobiliário acima de 600 mil 
euros, vão ter uma consequên-
cia inesperada: os donos de ca-
sas registadas em offshores vão 
sair beneficiados. Na prática, os 
partidos da Esquerda dão mi-
lhões às offshores. 

É que, atualmente, os proprie-
tários com casas avaliadas aci-
ma de um milhão dg euros estão 
sujeitos a dois impostos: pagam 
Imposto do Selo - de 7,5% se o 
imóvel estiver registado num 
paraíso fiscal ou 1% no caso de 
estar registado em Portugal - e 
IMI de 7,5%. Na prática, uma 
casa de 1,5 milhões de euros re-
gistada numa offshore paga 
hoje 225 mil euros. Mas o im-
posto Mortágua vem acabar 
com o Imposto do Selo. 

GOVERNO ACABA COM O 
IMPOSTO DO SELO ACIMA 
DE UM MILHÃO DE EUROS 

A proposta de Orçamento do 
Estado para 2017 do PS, que 
conta com o apoio do PCP e BE, 
altera as regras, elimina o Im-
posto do Selo e cria uma taxa de 
0,3% acima de 600 mil euros. Já 
uma casa com um valor patri-
monial de1,5 milhões registada 
numa offshore, uma vez que 
não paga os 7,5°/0 de Selo e ape-
nas 0,3% de excedente, acaba 
por pagar menos 108 mil euros. 
Num imóvel de dois milhões, o 
imposto a pagar cai de 300 mil 
para metade:154 mil euros. 
São cada vez mais os portu-

gueses e estrangeiros com resi-
dência em Portugal que optam 
por registar a casa num paraíso 
fiscal. Muitas vivendas e apar-
tamentos de luxo no Algarve e 
Cascais, por exemplo, estão re-
gistados em offshores. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

conigx2 
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ORÇAMENTOIX ESTACO 
PARA 2017 
Imposto do selo 0% 
IMI 

IMI Adicional 
de 0,3% acima 
dos 600 mil 
euros 

 
 

 

BANCA1APREENSÃO 

A BANCA ESTÁ PREOCUPADA 

COM OS ENCARGOS CRIADOS 

PELO ADICIONAL AO IMI, DEVIDO 

AOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E AOS 

QUE HERDARAM POR CRÉDITO 

MALPARADO. 

IMOBILIÁR101"TRAGÉDIA PARA EMPRESAS" 

P ara Luís Lima, presidente da associação 
do setor imobiliário APEMIP, o adicional de 

IMI criado no Orçamento do Estado para 2017 é 
uma "tragédia para as empresas' e os investidores 
estrangeiros começam a "fugir'. O setor espera 
ainda que o Governo venha a recuar nesta medida 
para não prejudicar o setor imobiliário. 

TAXA 1ENCAIXE DE160 MILHÕES 

A taxa adicional de IMI sobre o património 
acumulado - conhecida como Imposto 

Mortágua - vai render 160 milhões de euros 
aos cofres públicos, segundo a estimativa 
inscrita no Orçamento do Estado para 2017, 
apresentado pelo ministro das Finanças, 
Mário Centeno, no dia 14 de outubro. 

 

 

 

 
 

  
 

 

■ 
Dffshores PCP quer discussão 

na especialidade 

A deputada bloquIsta Mariana 
Mortágua anunciou alteração do IMI 

num imóvel avaliado em 1,5 milhões de euros 

Imposto Mortágua 
gera polémica 

I3 A frase que pôs a bloquista 
Mariana Mortágua no centro 
da polémica, durante um 
debate sobre as esquerdas 
e a desigualdade, foi esta: 
"Do ponto de vista prático, 
a primeira coisa que temos 
de fazer é perder a vergonha 
de ir buscar a quem está 
a acumular dinheiro." • 

CASA DE 1,5 MILHÕES 
DE EUROS REGISTADA 

NUMA OFFSHORE 

REGRAS EM VIGOR 
Imposto do selo PAGA 
IMI7,5% 225 MIL€ 

13 "As preocupações do PCP vão 
muito além das offshores. Esta é 
uma questão que terá de ser dis 
cutida na especialidade", afir-
mou ontem ao CM o líder parta - 
mentar do PCP, João Oliveira. 
O novo im-

posto sobre o 
imobiliário vai 
beneficiar di-
retamente os 
proprietários de imóveis em 
nome de offshores, mas esta 
questão já tinha sido sinalizada 
pelo PCP durante as negocia-
ções sobre o Orçamento do Es-
tado para 2017. 

Dos restantes partidos que 
sustentam o Governo, nem uma 
palavra. O alívio fiscal terá pas-
sado despercebido dentro e fora 
da 'geringonça'. O CM tentou 
contactara deputada do BE Ma-

riana Mortá-
gua, mas sem 
sucesso. Tam-
bém o PS não 
quis comentar 

ocaso. O imposto continua ain-
da assim envolto em polémica, 
com vários ataques ao facto de 
ter sido Mariana Mortágua, e 
não o Governo, a anunciar o 
novo imposto. • 

AS PREOCUPAÇÕES 
DO PARTIDO COMUNISTA 
VÃO ALÉM DAS OFFSHORES 

 
 

Japão 

Coreia do Sul G 

Macau 

Allk,  Hong Kong 

Filipinas 

• índia 

 

 
 

Maldivas Brunel 

Malásia 
Ilhas Singapura 
Seychelles 

Ilhas Maurícias 

32.8 21,6 14,8 6,9 
Emirados A.U. Bahamas JordAnia Costa Rica 

Fonte 
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PORMENORES 

Contratações 
Câmaras que cumpram os limi-
tes de endividamento podem 
suspender austeridade previs-
ta no Programa de Apoio. 

Medidas restritivas 
Autarquias ganham autonomia 
na contratação desde que cum-
pram limite de endividamento e 
não falhem pagamentos. 

Fisco dã Informação 
O Fisco vai informar os municí-
pios do diagnóstico do número 
de famílias por escalão de IRS 
para adaptar a carga fiscal, 

DINHEIRO PARA AS CAMARAS 
Valores em euros 

DISTRITO DE VIANA DO CASTELO 

Proposta pred aumento de verbas 
para quase todos os municípios portugueSes 

Câmaras recebem 
mais 67 milhões 
AUMENTOS  O Montante que as autarquias recebem em 2017, ano de eleições autárquicas, cresce 
2,9% em relação a 2016 LISTA O Sintra ganha mais 1,3 milhões e é o concelho que mais recebe 

ORÇAMENTO 
NO SEU BOLSO 

AUTARQUIAS loiscussão 
O PROGRAMA PARA A COESÃO 
TERRITORIAL VAI INICIAR UMA 
DISCUSSÃO COM AS 
AUTARQUIAS PARA PERCEBER 
AS NECESSIDADES DE CADA 
UMA EM TERMOS DE SERVIÇOS. 

PASSOS COELHO j ibet DA ceo 

P assos Coelho pede "explicações 
cabais" sobre a recapitalização da 

CGD. "Se é para andar a atirar areia para 
a cara das pessoas, não valia a pena es-
tar a pagar aos novos administradores 
o dobro do que pagavam aos anteriores. 
É um mau começo", disse o líder do PSD. 

SAIDAS 69 MIL PESSOAS 
O ESTADO PERDEU MAIS DE 
69 MIL FUNCIONÁRIOS 
PÚBUCOS ENTRE DEZEMBRO 
DE 2011E DEZEMBRO DE 2015, 0 
QUE REPRESENTA UMA QUEBRA 
DE 9,5% EM QUATRO ANOS. 

TRANSFERENCIAS 

CRISTINA RITA 

A s câmaras vão receber 
mais 66,7 milhões de eu-
ros do Orçamento do Es-

tado em 2017, ano de eleições 
autárquicas. São cerca de 2,4 
mil milhões de euros entre ver-
bas para despesa corrente e IRS. 
No total, entre transferências 
para freguesias, comunidades 
intermunicipais e áreas metro-
politanas, o Estado desembolsa 
mais 74,5 milhões de euros para 
o poder local face a 2016. 

Só Coimbra, Albufeira e Lagoa 
perdem verbas. Lisboa (PS) e 
Porto (Independente), por 
exemplo, recebem mais 867 mil 
euros e 730 mil euros respetiva-
mente. Mas é o concelho de  

Sintra (PS) que lidera a lista, 
uma vez que é um dos mais po-
pulosos do País, com mais de 
381 mil habitantes, segundo o 
INE. Já Óbidos é o concelho que 
menos recebe: 2,3 milhões. 

ESFORÇO ORÇAMENTAL NO 
PRÓXIMO ANO REGRESSA 
AO PERÍODO PRÉ-TROIKA 

Nas contas do Executivo, o es-
forço orçamental de 2016 e 2017 
para as autarquias coloca o nível 
de transferências da Adminis-
tração Central para a Local ao 
nível de 2011. Ou seja, no perío-
do pré- troika, antes da entrada 
da ajuda externa no País . 

Na proposta de Orçamento, o 

Líder dos municípios 
é um dos que perdem 
El Coimbra, liderada pelo 
presidente da Associação de 
Municípios, perde verbas. 
O autarca diz que a "tabela 
é técnica" e que questiona-
rá se "detetar erros". • 

Manuel Machado lidera ANMP 

Fundo de Apoio Municipal 
(FAM) é reforçado com mais 143 
milhões: fica com 346 milhões 
de euros. O Fundo vai ser rede - 
senhado até junho de 2017 e Os 
municípios deixam de o com-
participar até ao verão. Segun -
do o Governo, a reformulação 
do plano de ajuda financeira 
tem por objetivo "assegurar que 
os municípios em dificuldades 
possam dispor de um instru-
mento eficiente de apoio finan-
ceiro e que os municípios em 
boa condição financeira não te-
nham de assumir encargos 
como os que atualmente supor-
tam o FAM", diz o ministério li-
derado por Eduardo Cabrita, 
que tutela as autarquias. • 

Arcos de Veldevez 11083 399 
Cambra 6 073 871 

Mekago 6 557 818 
Mon* 8 07'1822 
Paredes de Coura 6 562 030 
Ponte da Barca 6 110 677 
Ponte de Lima 12 162 522 
Valenca 5 633 103 
Viana do Castelo 15 644 018 
Vila Nova de Caveira 6 115 052 

2,7% 
3,8% 
2,9% 
2,4% 
3,0% 
2,9% 
3,6% 
3,1% 
2,9% 
4,0% 

DISTRITO DE BRAGA 

Amares 5 735 777 2,9% 
Barcelos 25 227 075 2,9% 
Braga 21836 381 2,0% 
Cabeceiras de Basto 7 024 211 2,5% 
Celorico de Basto 7 797 370 2,9% 
Esposende 6 783 594 2,9% 
Fafe 12 795 601 3,2% 
Guimarães 25 556 612 2.9% 
Póvoa de Lanhos() 7 403 200 249% 
Terras de Bouro 5 799 337 2,9% 
Vieira do Minho 6 758 231 2,9% 
Vila N. Famalicão 20 337 568 2,9% 
Vila Verde 13 053 777 2,9% 
Vitela 5 on 332 2,9% 

DISTRITO DE PORTO 

Amarante 14 985 102 2,9% 
Baião 7 978 646 2,9% 
Feigueiras 11421 314 2.9% 
Gondomar 18 631397 2,9% 
Lousada 9 723 152 3,0% 
Maia 12 554 518 2,9% 
Marco de Canaveses 13 670 433 2,9% 
Matosinhos 16 913 743 2,9% 

Paços de Ferreira 8 992 436 2,9% 
Paredes 14 937 315 3,1% 
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ot 

VIEIRA DA SILVA 1CONDIÇÃO DE RECURSOS 
ministro do Trabalho afirmou ontem que 
nada está ainda decidido no que respeita 

às condições de recurso para algumas presta-
ções sociais que já existem. Vieira da Silva re-
fere que o que vai ser feito pelo Governo é uma 
reavaliação das condições de recurso, nos ca-
sos em que é aplicada. 

AMANHÃ 
SAIBA COMO O DINHEIRO 
DOS SEUS IMPOSTOS 

VAI SER USADO 

NO SETOR DOS 

TRANSPORTES 

PS I APOIO A ESQUERDA NO ORÇAMENTO 

A secretária-geral-adjunta do PS, Ana Catarina 
Mendes, considerou ontem "natural" o anún-

cio de voto favorável na generalidade à proposta 
de lei de Orçamento do Estado para 2017 pelo BE, 
mostrando-se "convencida" de que PCP e PEV te-
rão a mesma atitude, O Orçamento vai a votação fi-
nal global a 29 de novembro. 

DISTRITO DE VILA REAL 

DISTRITO DE BRAGANÇA 

Alijó 
Boticas 

DISTRITO DE AVEIRO 

7 006 124 2,9% 
5 738162 3,0% 

Chaves 13 879 850 2,9% 
Mesão Frio 3 216 085 2,9% 
Mondim de Basto 5 767150 2,9% 
Montaiegre 10 411 256 2,9% 
Murça 4 679 597 2,9% 
Peso da Régua 6 365 789 2,9% 
Ribeira de Pena 5 102 638 1,1% 
Sabrosa 5 015 211 5,3% 
Sta. Ma de Penaguião 4 268 246 2,8% 
Valpaços 9 859 977 2,9% 
Vila Pouca de Aguiar 7 991387 2.9% 
Vila Real 11 483 765 2,9% 

Alfândega da Fé 5 669 501 2,9% 
Bragança 14 481 272 2,9% 
Carrazeda de Ansiães 6 119 855 3,8% 
Fr. Espada à Cinta 4 904 599 2,9% 
Macedo de Cavaleiros 10 028 841 4,9% 
Miranda do Douro 6 913 802 2,9% 
Mirandela 10 839 306 2,9% 
Mogadouro 9 068 605 3,1% 
Torre de Moncorvo 7 508 549 2,9% 
Vila Flor 5771173 3,0% 
Vimioso 6 209 629 2.9% 
Vinhais 9 174 378 3,0% 

DISTRITO DE VISEU 

dgueda 
Albergaria-a-Velha 
Anadia 
Arouca 
Aveiro 
Castelo de Paiva 
Espinho 
Estarreja 
flhavo 
Mealhada 
Murtosa 
Oliveira de Azeméis 
Oliveira do Bairro 
Ovar 
Santa Maria da Feira 
São João da Madeira 
Sever do Vouga 
Vagos 
Vale de Cambra 

Amimar 

16 029 146 2.9% 
26 102 322 2,9% 
8 533 572 3,4% 

13 967 523 3,0% 
7 067 530 2.9%- 

10 043 808 2,9% 
9 972 020 2,9% 

28 063 795 2,9% 

8 592 043 4,1% 
5 893279 0,7% 
8 615 471 2,9% 

8 768 402 2,9% 
9 429 064 2,9% 
5 813 398 3,0% 
5 846 928 2,9% 
6 930 217 3,2% 
5 779 408 2,9% 
5 325 657 10,1% 
3 716 946 3,0% 

13 065 189 2,9% 
6 845 293 2,9% 
7 879 988 3.8% 

18 682 414 2,9% 
4 264 088 3,0% 
5 174 805 2,9% 
5 971 825 3 O% 
6881 739 3.0% 

4 887 361 3,0% 

Carregai do Sal 
Castro Daire 
Cinfães 
Lamego 
Mangualde 
Moimenta da Beira 
Mortágua 
Nelas 
Oliveira de Frades 
Penalva do Castelo 

Penedono 
Resende 
Santa Comba Dão 4 366 400 2,9% 
São João da Pesqueira 6 244 225 2,9% 
São Pedro do Sul 8 198 165 2.9% 
Sótão 5 795 752 2,9% 
Semanceihe 5 251 373 2,9% 
Tabuaço 5 209 005 2.9% 
Tarouca 4 920 698 2,9% 
Tondela 10 409 225 2,9% 
Vila Nova de Paiva 4 070 472 2,9% 
Viseu 15 966 649 3,4% 
Vouzela 5 383 467 2,9% 

DISTRITO DE GUARDA 

DISTRITO DE COIMBRA 

Aguiar da Beira 5 272 518 3,0% 
Almeida 7 491808 1,9% 
Calorim da Beira 5 712 969 2,9% 
Figueira de C. Rodrigo 6 797 878 3,0% 
Fornos de Algodres 4 223 023 2.9% 
Gouveia 7 035 421 2,9% 
Guarda 13 864 460 2,9% 
Manteigas 3 757 629 3,1% 

5 314 857 2,9% 
7 682 201 2,9% 

10 491 839 3,2% 
10 341 795 2,9% 
6 770 075 1,7% 

Vila Nova de Foz Coa 6 072 534 2,9% 

DISTRITO DE CASTELO BRANCO 

Meda 
Pinhal 
Sabugal 
Sela 
Trancoso 

Arganil 6 257 443 3,2% 
Cantanhede 9 496 551 2,9% 
Coimbra 16 590 251  3,6% 
Condeixa-a-Nova 4 323 524 2,9% 
Figueira da Foz 9 777 270 3,1%' 
Góis 4 633 504 3,0% 
Lousa 4 554 969 0,7% 
Mira 4 441761 2,9% 
Miranda do Corvo 4 412 553 2,9% 
Montemor-o-Velho 7 841 908 2,9% 
Oliveira do Hospital 7 270 524 2,9% 
Pampilhosa da Serra 5 925 225 2,9% 
Penacova 6 405 592 2.9% 
Panela 4 025 547 2,9% 
Soure 7 299 352 2,9% 
Tábua 5 733 839 2.9% 
Vila Nova de Polares 3 856 858 2,9% 

Belmonte 
Castelo Branco 

4 112 401 2,9% 

8 365 897 2,9% 
8 266 953 3,0% 
8 549 783 2,9% 
7 253 984 3,0% 
5 956 580 2,9% 
5 317 606 3,4% 
5 062 367 2,9% 
4 676 145 2,9% 
5 297 160 2,9% 

4 147 424 3,0% 
6 040 918 3,3% 

3993 MIO 3,0% 
18 847316 2,9% 

Cuba 3 254 914 2,9% 
Ferreira do Alentejo 6 596 250 2.9% 
Mértola 10 711068 2.9% 
Moura 9 592 459 3.0% 
Odemira 14 659 149 2.9% 
Ourique 6 382 419 2,9% 
Serpa 10 488 602 2.9% 

Vidiguira 4198 668 2.9% 

Covilhã 12 904 839 2.9% 
Fundão 11216 077 2,9% 
ldanha-a-Nova 11 796 946 3,0% 
Oleiros 6 337 712 3,1% 
Penamacor 6 619 978 2.6% 
Proença-a-Nova 6 404 142 2,9% 
Sertã 8 099 001 2,9% 
Vila de Rei 3888152 3,0% 
Vila Velha de Ródão 4574213 2,9% 

Odivelas 15 638 962 2,9% 
Oeiras 18 338 448 2,9% 
Sintra 32 650 546 4,3% 
Sobral de Monte Agraço3 280 425 2,9% 
Torres Vedras 12 066 946 2.9% 
Vila Franca de Xira 13 919 584 2.9% 

DISTRITO DE SETÚBAL 
Alcácer do Sal 
Alcochete 

9 733 918 2,9% 
2 937 114 2,9% 

DISTRITO DE LEIRIA Almada 17 256 790 2,9% 
Alcobaça 11417252 3,2% Barreiro 10 030 120 2,9% 
AWalázere 4 653 339 2,9% Grândola 6 729 258 2,9% 
Ansião 5 268 500 2,9% Moita 10 903 227 2,9% 
Batalha 4 122 654 2.9% Montijo 5 728 253 3,6% 
Caldas da Rainha 7117 692 3,8% Palmeie 8112451 2,9% 
Castanheira de Para 3 116 204 2.9% Santiago do Cacem 11 920 594 2.9% 
Agueiro dos Vinhos 4 586 255 2,9% Baixai 14 782 179 2,9% 
Leiria 18 na 034 2,9% Sesimbra 5 178 936 2,9% 
Marinha Grande 6 197 321 2,9% Setúbal 12 396 067 2,9% 
Nazaré 3 583 755 2,9% Sinas 3 981685 2,9% 
Óbidos 2303573 4,7% 
Pedrógão Grande 3 842 927 3.0% 
Peniche 4 971050 2,9% 
Pombal 13 641 291 2,9% 
Porto de Mós 7 025 852 2,9% 
Bombarral 3 704 993 3,1% 

DISTRITO DE PORTALEGRE 
Altar do Chão 
Arronches 
Avis 

Campo Maior 
Castelo de Vide 

4182 206 3,1% 
3 973 680 2.8% 
5 538 037 2,9% 
4 487 929 2.9% 
3 994 833 3.0% DISTRITO DE SANTARÉM 

Crato 5 012 091 2,9% 
Abrantes 11830 956 3,0% Elvas 8 307 447 3,2% 
Alcanena 4 991 665 2,9% Fronteira 3 469 131 3,2% 
Almeirim 5 711922 2,9% Gavião 4 045 765 3,0% 
Alpiarça 3 276 697 2,9% Marvão 3 483 283 0,7% 
Benavente 4 532 269 2,9% Monforte 4 223 836 2,9% 
Cartaxo 5 090 739 2,9% Nisa 6 831 776 3,0% 
Chamusca 7 200 406 2,9% Ponte de Sor 8 439 563 2,9% 
Constância 3 354 868 2,9% Portalegre 7 932 545 2,9% 
Coruche 10 463 393 3,1% Sousa! 4 023 161 2,9% 
Entroncamento 
Ferreira do Zêzere 

3 384 959 2,9% 
4 949 000 2.9% DISTRITO DE ÉVORA 

Golegã 3 148 824 2,9% Alandroal 5 796 605 2,9% 
Mação 6 481681 3,2% Arralolos 6 401081 2,9% 
Ourem 11739 336 2,9% Borba 3 748 018 2,9% 
Rio Maior 6 309 72/3 2.5% Estremoz 7 246 574 2,9% 
Saivaterra de Magos 5 577 494 3,1% Évora 14121456 2,9% 
Santarém 13 436 734 2,9% Montemor-o-Novo 10 753 183 2.9% 
Sardoal 3 622 954 2,9% Mora 4 672 222 2.9% 

3 575 109 2.9% Tomar 9 647 593 4,5% Moura° 
Torres Novas 8 885 568 6,4% Portal 6 331 720 2,9% 
Vila Nova da Barquinha 3 261 513 3,0% Redondo 4 781919 2,9% 

Reguengos de Monsaraz 5 478 035 2.9% 
Vendas Novas 3 768 529 2,9% 
Viana do Alentejo 4 350 246 2.9% 
Vila Viçosa 4 022 371 1,9% 

DISTRITO DE LISBOA 
Alenquer 
Amadora 
Arruda dos Vinhos 

6 850 956 3,0% 
18 682 823 4,1% 
3 534 375 2,2% 

Azambuja 5 271919 23% DISTRITO DE BEJA 
Allustrel 5 836 286 2,9% Cadaval 4 877 471 2,9% 

Cascais 14 351 562 2,9% NmodOver 8 390 125 2,9% 
Lisboa 31 007 482 2.9% AMto 3 259 285 2.9% 
Louras 21179 305 2,9% Barrancos 3 261 558 2,9% 
Lourinhã 4 897 511 1,5% 8* 11 036 215 2,9% 
Mafra 7 308 703 3,2% Caço Verde 5 795 089 2,9% 

Penafiel 
Porto 
Póvoa de Varzim 
Santo Tirso 
Trota 
Valongo 
Ws do Conde 
Vila Nova de Gala 

DISTRITO DE FARO 

Albufeira 4192 82021,9% 
Alcoutim 6 116 856 3,0% 

. Aljezur 4 513 521 23% 
Casto Marim 3 389 704 2,9% 
Faro 7 193 696 2.9% 
Lagoa 3 214 915 5,2% 
Lagos 3 461694 2,9% 
Loulé 8 324 748 3,3% 
Monchique 6 528 295 3,0% 
Olhão 6 984 852 2.9% 
Portimão 4 987 920 2.9% 
São Brás de Alportel 3 811 864 2,9% 
Silves 8 520 339 2,9% 
Tavira 6 788 942 2,9% 
Vila do Bispo 2 825 008 2,5% 
Vila Real de Sta António2 677 656 2.9% 

ILHAS 

Açores 
Madeira 

97 986 426 2,8% 
65 515 786 3,5% 
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IMPOSTOMOR 

 ESOUERDA DA MIL 
A OFFSHOREr REGISTADA EM PARAÍSO FISCAL 

MENTO NO SEU BOLSO 

POUPA 108 MIL EUROS 

CASA DE 1,5 MILHÕES 

cC MUDANÇA castiga proprietários residentes e beneficia quem regista imóvel em refúgios fiscais P.4,A7 

  o ES H 
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Mangualdense é campeão
nacional de skate
MANGUALDE O presidente
da Câmara de Mangualde,
João Azevedo, recebeu o skater
mangualdense, Alfredo Santos,
que se sagrou campeão de ini-
ciados no DC Skate Challenge
by Moche, conquistando o seu
primeiro título nacional da
modalidade. A prova decorreu
em várias etapas e passou em
Viseu, Póvoa de Varzim, Loulé
e Leiria.| Alfredo Santos e João Azevedo
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Feira condiciona trânsito
no centro da cidade
Durante três dias Câmara de Mangualde anunciou condicionamentos 
no estacionamento e circulação junto ao recinto do certame
Mangualde já está em conta-
gem decrescente para mais
uma edição da tradicional
Feira dos Santos e, “para o bom
funcionamento do certame”, o
trânsito será condicionado no
centro da cidade entre os dias
4 e 6 de Novembro, informou
a Câmara Municipal, que
“agradece, desde já, a com-
preensão de todos”.

Assim, na madrugada da
sexta-feira, 4 de Novembro, o
estacionamento será condicio-
nado no Largo Dr. Couto,
Largo do Rossio, Rua 1.º de
Maio, Rua Dr. José Marques,
Rua Dr. Valentim da Silva –
parque de estacionamento do
Mercado Municipal, Rua Nova,
Rua Dr. Almeida, Rua do Gré-
mio, Rua do Correio, Rua 25
de Abril, Avenida General
Humberto Delgado, Rua Ana
de Castro Osório, Calçada da
Carvalha, Calçada do Viriato e
Largo das Escolas. Nestas mes-
mas ruas, o trânsito será inter-
rompido a partir das 15h00
dessa sexta-feira.

Em comunicado, a autarquia
alerta para que qualquer veí-

culo que esteja estacionado
nestas ruas, após às 15h00, do
dia 4 de Novembro poderá ser

removido”
No domingo, dia 6 de No-

vembro, último dia do certame,

o trânsito retomara os moldes
anteriores à realização do
evento, a partir das 22h00. |

Feira dos Santos decorre de 4 a 6 de Novembro
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Treino de emergência 
radiológica em Mangualde

SEGURANÇA Com o objec-
tivo de testar a coordenação
entre as diversas equipas, em
caso de emergências radioló-
gicas, Mangualde foi palco de
um treino de práticas de mo-
nitorização de radioactividade,
na antiga mina Quinta do
Bispo, da Empresa de Desen-
volvimento Mineiro (EDM). 

A acção decorreu no âmbito
das actividades da Comissão
Nacional para Emergências Ra -
diológicas, presidida pela Au -
toridade Nacional de Protecção
Civil, e foi organizada pe la Agên-
cia Portuguesa do Ambiente
(APA) e Direcção-Geral de Ener-

gia e Geologia (DGEG). 
O vice-presidente da autar-

quia mangualdense, Joaquim
Patrício, acompanhou os pro-
cedimentos, nos quais estive-
ram envolvidos a APA, a Auto-
ridade Nacional de Protecção
Civil, a Direcção-Geral de Ener -
gia e Geologia (DGEG), a Di-
recção-Geral da Saúde, as For-
ças Armadas (Exército, Força
Aérea e Marinha), o Gru po de
Intervenção de Protecção e So-
corro da GNR, a PSP, a PJ, a
EDM, o Serviço Municipal de
Protecção Civil de Mangualde
e o Serviço Municipal de Pro-
tecção Civil de Nelas. |

Treino decorreu na antiga mina Quinta do Bispo

Página 210



A211

Feira dos Santos já está em contagem decrescente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24-10-2016

Meio: Viseu Now Online

URL:http://viseunow.pt/noticia.php?id=932

 
Mangualde já está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos.
Promovida pelo Município de Mangualde, este certame decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de
novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade .
Como tem sido habitual, a Feira dos Santos pode ser agora também degustada à mesa, com uma
ementa especialmente confecionada para este certame secular: enchidos da região; rojões à Moda de
Mangualde; febras à Feira dos Santos; requeijão com doce de abóbora; Queijo da Serra e Vinho do
Dão.
 
Número de edição: 438
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Vale Incubação-Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21508

 
Vale Incubação-Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
24 de Outubro de 2016
 
45 Views
 
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, serviço do Município de
Mangualde, é uma das entidades acreditadas do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo - Vale Incubação. Este 'Vale Incubação' tem por objetivo conceder apoios a
projetos simplificados, na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de
incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.
 
As entidades interessadas em usufruir dos vales de incubação deverão fazer a sua candidatura
através: http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2016; Aviso de concurso
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  c a n d i d a t u r a s :  h t t p : / / w w w . p o c i -
c o m p e t e 2 0 2 0 . p t / a d m i n / i m a g e s / 2 0 1 6 0 9 2 1 _ A A C _ 2 0 _ V a l e _ I n c u b a c a o . p d f
 
As inscrições decorrem até às 19h00 do dia 30 de dezembro.
 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E APOIOS
 
Os critérios de elegibilidade dos beneficiários do Vale Incubação (para além dos gerais) são: Não ter
projetos aprovados nas prioridades de investimento referentes à área de Inovação produtiva PME e
corresponder a uma empresa criada há menos de um ano. Os projetos têm ainda de ter iniciado a
incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura.
 
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo, imprescindíveis ao arranque das empresas, nomeadamente:
 
Serviços de Gestão: Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios; Acompanhamento na
gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial, planeamento financeiro e controlo de
gestão) e Tutoria e capacitação na gestão;
Serviços de Marketing: Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing; Apoio na
divulgação da atividade, produtos e serviços; Apoio na estruturação/consolidação do processo de
internacionalização)
Serviços de Assessoria Jurídica: Assessoria e apoio jurídico;
Desenvolvimento de produtos e serviços: Apoio à digitalização de processos de negócios; Apoio à
proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
Serviços de Financiamento: Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação; Apoio
no contacto com investidores e entidades financeiras.
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São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica.
 
Trata-se de um Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de 5 mil euros, com exceção dos
incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às
despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40% com limite de 5 mil euros.
 
Listagem de entidades creditadas aqui.
 
Por:Mun.Mangualde
 
24 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Vale Incubação: Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo
em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=10b9d6f8

 
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, serviço do Município de
Mangualde, é uma das entidades acreditadas do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo - Vale Incubação. Este 'Vale Incubação' tem por objetivo conceder apoios a
projetos simplificados, na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de
incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.
 
As entidades interessadas em usufruir dos vales de incubação deverão fazer a sua candidatura
através: http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2016; Aviso de concurso
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  c a n d i d a t u r a s :  h t t p : / / w w w . p o c i -
c o m p e t e 2 0 2 0 . p t / a d m i n / i m a g e s / 2 0 1 6 0 9 2 1 _ A A C _ 2 0 _ V a l e _ I n c u b a c a o . p d f
 
As inscrições decorrem até às 19h00 do dia 30 de dezembro.
 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E APOIOS
 
Os critérios de elegibilidade dos beneficiários do Vale Incubação (para além dos gerais) são: Não ter
projetos aprovados nas prioridades de investimento referentes à área de Inovação produtiva PME e
corresponder a uma empresa criada há menos de um ano. Os projetos têm ainda de ter iniciado a
incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura.
 
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo, imprescindíveis ao arranque das empresas, nomeadamente:
 
Serviços de Gestão: Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios; Acompanhamento na
gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial, planeamento financeiro e controlo de
gestão) e Tutoria e capacitação na gestão;
Serviços de Marketing: Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing; Apoio na
divulgação da atividade, produtos e serviços; Apoio na estruturação/consolidação do processo de
internacionalização)
Serviços de Assessoria Jurídica: Assessoria e apoio jurídico;
Desenvolvimento de produtos e serviços: Apoio à digitalização de processos de negócios; Apoio à
proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
Serviços de Financiamento: Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação; Apoio
no contacto com investidores e entidades financeiras.
 
São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica.
 
Trata-se de um Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de 5 mil euros, com exceção dos
incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às
despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40% com limite de 5 mil euros.
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Listagem de entidades creditadas aqui.
 
24 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=fa59a7cc

 
O município de Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade em parceria com a ACCIG e o
Agrupamento de Escolas, com duas sessões de sensibilização dirigida a alunos/as do 3º B e do 4º EB,
dinamizadas por Rosalina Alegre, Presidente da ACCIG - Associação, Conhecimento, Cultura e
Igualdade de Género. A apresentação pela Presidente da ACCIG incidiu sobre um conto infantil
intitulado "Era uma vez.", da autoria de Rosabela Afonso, sobre Ana de Castro Osório, uma ilustre
escritora mangualdense.
 
A Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, que esteve
presente, falou em sentido lato sobre a importância das questões da igualdade, igualdade de género e
de oportunidades, focando algumas áreas como a educação, a saúde, o urbanismo, a cultura, a
linguagem no sentido de dar a conhecer que a igualdade está presente e é transversal a todas as
áreas da sociedade.  A igualdade tem que ser encarada como um projeto de cidadania e de promoção
de direitos, de felicidade e do bem comum. Há que apostar nesta faixa etária de forma a mudar
mentalidades, preconceitos e barreiras estereotipadas , sublinho a vereadora.
 
Rosalina Alegre deu a conhecer a figura e o percurso de vida de Ana de Castro Osório na promoção da
igualdade, nomeadamente na igualdade de género, explorando desta forma o conceito de igualdade, e
sensibilizou as/os alunas/os para a importância da leitura, da escrita e do conhecimento de uma forma
geral, para que se tornem cidadãs/cidadãos ativas/os e esclarecidas/os.
 
25 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Vale Incubação - CIDEM empresa acreditada
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=b49a34a4

 
VALE INCUBAÇÃO: SISTEMA DE INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO
CIDEM - CENTRO DE INOVAÇÃO E DINAMIZAÇÃO EMPRESARIAL DE
 
VALE INCUBAÇÃO: SISTEMA DE INCENTIVOS
 
AO EMPREENDEDORISMO QUALIFICADO E CRIATIVO
 
CIDEM - CENTRO DE INOVAÇÃO E DINAMIZAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE É UMA DAS
ENTIDADES ACREDITADAS
 
Aviso de concurso 20/SI/2016: A DECORRER ATÉ DIA 30 DE DEZEMBRO
 
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, serviço do Município de
Mangualde, é uma das entidades acreditadas do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo - Vale Incubação. Este 'Vale Incubação' tem por objetivo conceder apoios a
projetos simplificados, na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de
incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.
 
As entidades interessadas em usufruir dos vales de incubação deverão fazer a sua candidatura
através: http://www.poci-compete2020. pt/concursos/detalhe/AAC_20- SI-2016; Aviso de concurso
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  c a n d i d a t u r a s :  h t t p : / / w w w . p o c i - c o m p e t e 2 0 2 0 .
p t / a d m i n / i m a g e s / 2 0 1 6 0 9 2 1 _ A A C _  2 0 _ V a l e _ I n c u b a c a o . p d f
 
As inscrições decorrem até às 19h00 do dia 30 de dezembro.
 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E APOIOS
 
Os critérios de elegibilidade dos beneficiários do Vale Incubação (para além dos gerais) são: Não ter
projetos aprovados nas prioridades de investimento referentes à área de Inovação produtiva PME e
corresponder a uma empresa criada há menos de um ano. Os projetos têm ainda de ter iniciado a
incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura.
 
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo, imprescindíveis ao arranque das empresas, nomeadamente:
 
· Serviços de Gestão: Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios; Acompanhamento na
gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial, planeamento financeiro e controlo de
gestão) e Tutoria e capacitação na gestão;
 
· Serviços de Marketing: Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing; Apoio na
divulgação da atividade, produtos e serviços; Apoio na estruturação/consolidação do processo de
internacionalização)
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· Serviços de Assessoria Jurídica: Assessoria e apoio jurídico;
 
· Desenvolvimento de produtos e serviços: Apoio à digitalização de processos de negócios; Apoio à
proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
 
· Serviços de Financiamento: Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação;
Apoio no contacto com investidores e entidades financeiras.
 
São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica.
 
Trata-se de um Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de 5 mil euros, com exceção dos
incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às
despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40% com limite de 5 mil euros.
 
Sofia Monteiro
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Autarquia de Mangualde investiu 184 mil euros na ETAR de Almeidinha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=884db836

 
A ETAR - Estação de Tratamento de Águas Residuais de Almeidinha foi inaugurada ontem, domingo,
dia 19 de Maio, pelas 17h00, em Almeidinha, na freguesia de Mangualde. A cerimónia contou com a
presença de João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
A ETAR de Almeidinha foi um investimento municipal de 184 mil euros e consistiu na instalação de um
equipamento com características semelhantes à ETAR de Sta. Luzia com capacidade para tratar de
uma carga equivalente a mil habitantes. Esta obra representa um investimento municipal sem
qualquer tipo de comparticipação.
 
20 Maio, 2013 |Autor:
 
ViseuMais
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Mangualdense sagrou-se campeã ibérica de arco e flecha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25-10-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3289e447

 
O Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, recebeu a mangualdense Beatriz
Gomes que se sagrou campeã ibérica de arco e flecha.
 
Beatriz Gomes venceu o GTI - Troféu Ibérico que decorreu em Madrid nos passados dias 8 e 9 de
Outubro.
 
João Azevedo deixou palavras de parabéns pela conquista e de incentivo para continuar este percurso
brilhante.
 
Beatriz Gomes faz parte do Clube Arqueiros de Viseu e tem apenas 15 anos.
 
25 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 5,71 x 12,48 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66641781 26-10-2016

Feira dos Santos 
nos restaurantes 
111 Mangualde já está em 

contagem decrescente para mais 
uma edição da tradicional Feira 
dos Santos. Promovida pela Câ-
mara Municipal de Mangualde, o 
certame decorre no centro da ci-
dade, de 4 a 6 de novembro e tem 
como lema “Da Tradição à Moder-
nidade”. Com tem sido habitual, a 
Feira dos Santos pode ser agora 
também degustada à mesa,  nos 
restaurantes aderentes, com uma 
ementa especialmente confecio-
nada para este certame secular. 
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  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 8,06 x 11,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 66642384 26-10-2016

Beatriz Gomes é campeã ibérica de arco e flecha de-
pois de ter vencido o GTI – Troféu Ibérico, que decorreu
em Madrid (Espanha) nos dias 8 e 9 de Outubro. O Presi-
dente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo,
recebeu a atleta de 15 anos de idade que representa o
Clube Arqueiros de Viseu para lhe dar os parabéns pela
conquista do título ibérico e incentivá-la a continuar um
percurso que até agora tem sido brilhante. FOTO: DR

Presidente da Câmara Municipal de
Mangualde felicitou Beatriz Gomes
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Mangualde assinalou o dia mundial para a igualdade junto dos alunos do 1º ciclo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-10-2016

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1802

 
Mangualde assinalou o dia mundial para a igualdade junto dos alunos do 1º ciclo
 
2016-10-26
 
O município de Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade em parceria com a ACCIG e o
Agrupamento de Escolas, com duas sessões de sensibilização dirigida a alunos/as do 3º B e do 4º EB,
dinamizadas por Rosalina Alegre, Presidente da ACCIG - Associação, Conhecimento, Cultura e
Igualdade de Género. A apresentação pela Presidente da ACCIG incidiu sobre um conto infantil
intitulado "Era uma vez...", da autoria de Rosabela Afonso, sobre Ana de Castro Osório, uma ilustre
escritora mangualdense.
 
A Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, que esteve
presente, falou em sentido lato sobre a importância das questões da igualdade, igualdade de género e
de oportunidades, focando algumas áreas como a educação, a saúde, o urbanismo, a cultura, a
linguagem no sentido de dar a conhecer que a igualdade está presente e é transversal a todas as
áreas da sociedade.  A igualdade tem que ser encarada como um projeto de cidadania e de promoção
de direitos, de felicidade e do bem comum. Há que apostar nesta faixa etária de forma a mudar
mentalidades, preconceitos e barreiras estereotipadas , sublinho a vereadora.
 
Rosalina Alegre deu a conhecer a figura e o percurso de vida de Ana de Castro Osório na promoção da
igualdade, nomeadamente na igualdade de género, explorando desta forma o conceito de igualdade, e
sensibilizou as/os alunas/os para a importância da leitura, da escrita e do conhecimento de uma forma
geral, para que se tornem cidadãs/cidadãos ativas/os e esclarecidas/os.
 
2016-10-26
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Dia Municipal para a Igualdade celebrado em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-10-2016

Meio: iPress Journal Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=12cb77b6

 
Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade com duas sessões de sensibilização dirigida aos
alunos do 3º B e do 4º EB, dinamizadas por Rosalina Alegre, Presidente da ACCIG - Associação,
Conhecimento, Cultura e Igualdade de Género.
 
A intervenção da Presidente da ACCIG incidiu sobre um conto infantil intitulado "Era uma vez.", da
autoria de Rosabela Afonso, sobre Ana de Castro Osório, uma ilustre escritora mangualdense.
 
A Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, que esteve
presente, falou em sentido lato sobre a importância das questões da igualdade, igualdade de género e
de oportunidades, focando algumas áreas como a educação, a saúde, o urbanismo, a cultura, a
linguagem no sentido de dar a conhecer que a igualdade está presente e é transversal a todas as
áreas da sociedade.  A igualdade tem que ser encarada como um projeto de cidadania e de promoção
de direitos, de felicidade e do bem comum. Há que apostar nesta faixa etária de forma a mudar
mentalidades, preconceitos e barreiras estereotipadas , sublinho a vereadora.
 
Rosalina Alegre deu a conhecer a figura e o percurso de vida de Ana de Castro Osório na promoção da
igualdade, nomeadamente na igualdade de género, explorando desta forma o conceito de igualdade, e
sensibilizou os alunos para a importância da leitura, da escrita e do conhecimento de uma forma geral,
para que se tornem cidadãos ativos e esclarecidos.
 
Outubro 26, 2016
 
webEditor
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CIDEM acreditado no Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e
Criativo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21505

 
CIDEM acreditado no Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado e Criativo
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
26 de Outubro de 2016
 
13 Views
 
O CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, serviço do Município de
Mangualde, é uma das entidades acreditadas do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo
Qualificado e Criativo - Vale Incubação. Este 'Vale Incubação' tem por objetivo conceder apoios a
projetos simplificados, na área do empreendedorismo, através da contratação de serviços de
incubação prestados por incubadoras de empresas previamente acreditadas.
 
As entidades interessadas em usufruir dos vales de incubação deverão fazer a sua candidatura
através: http://www.poci-compete2020.pt/concursos/detalhe/AAC_20-SI-2016; Aviso de concurso
p a r a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  c a n d i d a t u r a s :  h t t p : / / w w w . p o c i -
c o m p e t e 2 0 2 0 . p t / a d m i n / i m a g e s / 2 0 1 6 0 9 2 1 _ A A C _ 2 0 _ V a l e _ I n c u b a c a o . p d f
 
As inscrições decorrem até às 19h00 do dia 30 de dezembro.
 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E APOIOS
 
Os critérios de elegibilidade dos beneficiários do Vale Incubação (para além dos gerais) são: Não ter
projetos aprovados nas prioridades de investimento referentes à área de Inovação produtiva PME e
corresponder a uma empresa criada há menos de um ano. Os projetos têm ainda de ter iniciado a
incubação física na entidade acreditada selecionada, após a data da candidatura.
 
São suscetíveis de apoio os projetos de aquisição de serviços de incubação na área do
empreendedorismo, imprescindíveis ao arranque das empresas, nomeadamente:
 
Serviços de Gestão: Apoio na definição/consolidação do modelo de negócios; Acompanhamento na
gestão operacional do negócio (incluindo gestão comercial, planeamento financeiro e controlo de
gestão) e Tutoria e capacitação na gestão;
Serviços de Marketing: Apoio na estruturação da estratégia de comunicação/marketing; Apoio na
divulgação da atividade, produtos e serviços; Apoio na estruturação/consolidação do processo de
internacionalização)
Serviços de Assessoria Jurídica: Assessoria e apoio jurídico;
Desenvolvimento de produtos e serviços: Apoio à digitalização de processos de negócios; Apoio à
proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual;
Serviços de Financiamento: Apoio a candidaturas a concursos de empreendedorismo e inovação; Apoio
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no contacto com investidores e entidades financeiras.
 
São beneficiários desta medida micro e pequenas empresas de qualquer natureza e sob qualquer
forma jurídica.
 
Trata-se de um Incentivo Não Reembolsável (INR) 75% com limite de 5 mil euros, com exceção dos
incentivos a conceder pelo PO Regional de Lisboa, os quais são calculados através da aplicação, às
despesas elegíveis, de uma taxa máxima de 40% com limite de 5 mil euros.
 
Listagem de entidades creditadas aqui.
 
Por:Mun.Mangualde
 
26 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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Dia Municipal para a Igualdade foi celebrado em Mangualde
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Dia Municipal para a Igualdade foi celebrado em Mangualde
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
25 de Outubro de 2016
 
22 Views
 
Nesta terça-feira, o município de Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade em parceria
com a ACCIG e o Agrupamento de Escolas, com duas sessões de sensibilização dirigida a alunos/as do
3º B e do 4º EB, dinamizadas por Rosalina Alegre, Presidente da ACCIG - Associação, Conhecimento,
Cultura e Igualdade de Género. A apresentação pela Presidente da ACCIG incidiu sobre um conto
infantil intitulado "Era uma vez.", da autoria de Rosabela Afonso, sobre Ana de Castro Osório, uma
ilustre escritora mangualdense.
 
A Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, que esteve
presente, falou em sentido lato sobre a importância das questões da igualdade, igualdade de género e
de oportunidades, focando algumas áreas como a educação, a saúde, o urbanismo, a cultura, a
linguagem no sentido de dar a conhecer que a igualdade está presente e é transversal a todas as
áreas da sociedade.  A igualdade tem que ser encarada como um projeto de cidadania e de promoção
de direitos, de felicidade e do bem comum. Há que apostar nesta faixa etária de forma a mudar
mentalidades, preconceitos e barreiras estereotipadas , sublinho a vereadora.
 
Rosalina Alegre deu a conhecer a figura e o percurso de vida de Ana de Castro Osório na promoção da
igualdade, nomeadamente na igualdade de género, explorando desta forma o conceito de igualdade, e
sensibilizou as/os alunas/os para a importância da leitura, da escrita e do conhecimento de uma forma
geral, para que se tornem cidadãs/cidadãos ativas/os e esclarecidas/os.
 
Por: Mun.Mangualde
 
25 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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MANGUALDE CELEBROU DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
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A IGUALDADE TEM QUE SER ENCARADA COMO UM PROJETO DE CIDADANIA E DE PROMOÇÃO DE
DIREITOS, DE FELICIDADE E DO BEM COMUM. HÁ QUE APOSTAR NESTA FAIXA ETÁRIA DE FORMA A
MUDAR MENTALIDADES, PRECONCEITOS E BARREIRAS ESTEREOTIPADAS
 
O município de Mangualde celebrou o Dia Municipal para a Igualdade em parceria com a ACCIG e o
Agrupamento de Escolas, com duas sessões de sensibilização dirigida a alunos/as do 3º B e do 4º EB,
dinamizadas por Rosalina Alegre, Presidente da ACCIG - Associação, Conhecimento, Cultura e
Igualdade de Género. A apresentação pela Presidente da ACCIG incidiu sobre um conto infantil
intitulado "Era uma vez.", da autoria de Rosabela Afonso, sobre Ana de Castro Osório, uma ilustre
escritora mangualdense.
 
A Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Mangualde, Maria José Coelho, que esteve
presente, falou em sentido lato sobre a importância das questões da igualdade, igualdade de género e
de oportunidades, focando algumas áreas como a educação, a saúde, o urbanismo, a cultura, a
linguagem no sentido de dar a conhecer que a igualdade está presente e é transversal a todas as
áreas da sociedade.  A igualdade tem que ser encarada como um projeto de cidadania e de promoção
de direitos, de felicidade e do bem comum. Há que apostar nesta faixa etária de forma a mudar
mentalidades, preconceitos e barreiras estereotipadas , sublinho a vereadora.
 
Rosalina Alegre deu a conhecer a figura e o percurso de vida de Ana de Castro Osório na promoção da
igualdade, nomeadamente na igualdade de género, explorando desta forma o conceito de igualdade, e
sensibilizou as/os alunas/os para a importância da leitura, da escrita e do conhecimento de uma forma
geral, para que se tornem cidadãs/cidadãos ativas/os e esclarecidas/os.
 
Sofia Monteiro
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Mangualde está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira
dos Santos, promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, num certame que
decorre no centro da cidade, de 4 a 6 de Novembro e tem como lema Da Tradição à
Modernidade.
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-10-2016

Meio: Beirão Online (O)
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Qua, 26 de Outubro de 2016 15:07
 
Município de Mangualde prepara a realização da tradicional Feira dos Santos
 Mangualde está em contagem decrescente para mais uma edição da tradicional Feira dos Santos,
promovida pela Câmara Municipal de Mangualde, num certame que decorre no centro da cidade, de 4
a 6 de Novembro e tem como lema  Da Tradição à Modernidade .
 A Cerimónia Protocolar de Abertura da Feira dos Santos 2016 está marcada para o dia 4 de
novembro, sexta-feira, às 19h30, no Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado e contará com as
presenças e intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, e do
Presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado. O certame conta ainda com o apoio da
Associação de Desenvolvimento do Dão e do Turismo do Centro Portugal.
 Um certame com três séculos e um marco a nível nacional
 Desde há três séculos que Mangualde se notabiliza pela realização da Feira dos Santos, que se tornou
um marco a nível nacional, pelas várias ofertas que proporciona aos seus milhares de visitantes desde
a gastronomia, através das tradicionais febras, os enchidos, os frutos secos, o artesanato, o vinho, os
produtos agrícolas, entre outras. Durante o fim-de- semana, as várias artérias da cidade serão
animadas, proporcionando a todos os residentes e visitantes em geral, momentos de diversão.
 O certame é ainda uma referência por dinamizar os vários sectores de actividade com vários
momentos dedicados a cada um deles.
 Dar a conhecer o que de melhor se faz
 no concelho é um dos objectivos
 Os visitantes vão ter assim a oportunidade de conhecer melhor o concelho de Mangualde, através da
Mostra de Freguesias de Mangualde, com a promoção local das freguesias do concelho. Também a
iniciativa Mangualde Regional vai permitir a exposição e venda de produtos regionais do concelho.
 Os sectores de actividade também estarão representados através da mostra Mangualde Indústria que
acolhe a exposição do tecido empresarial do concelho, da AgroMangualde - exposição de máquinas e
alfaias agrícolas, da dinamização do espaço de divulgação da fauna selvagem da região, da Mangualde
Motor - exposição de veículos das marcas Citroën, Seat, Toyota e Opel e da Mangualde Transporte -
exposição de algumas marcas e modelos de camiões.
 As artes também não foram esquecidas e neste contexto irã decorrer: o II Encontro Nacional de
Produções Artesanais certificados, o Manguald'Arte - XI Mostra de Artesanato Nacional, e as atividades
de pintura ao ar livre: Artes & Ofícios. Será ainda possível visitar o Espaço Recordação Fotográfico - Eu
estou na Feira dos Santos de Mangualde!
 As iniciativas dividem-se por vários locais da cidade: Sede da Sociedade Filarmónica de Tibaldinho,
Mercado Municipal Dr. Diamantino Furtado, Largo Dr. Couto, Quinta do Alpoim, Rua 1.º de Maio, Rua
Dr. José Marques, Rua Dr. Valentim da Silva.
 
 Iguarias da região vão fazer as delícias dos visitantes
 A nível gastronómico e vinícola as propostas são variadas: Dão Wine Party, Barman Show, coktails
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com Vinhos do Dão onde será possível provar os Vinhos de Mangualde e degustar os produtos locais,
Showcookings com o Chef Diogo Rocha e a Sub-Chef Inês Beja, III ExpoVinhos Mangualde,
Showcookings "Santos da Casa Fazem Milagres" com os Chefs Hélio Loureiro e Ivo Loureiro.
 Nos restaurantes aderentes será ainda possível degustar da Feira dos Santos à Mesa que terão uma
ementa regional dedicada à Feira dos Santos: enchidos da região, Rojões à Moda de Mangualde,
Febras à Feira dos Santos, Requeijão com doce de abóbora e Queijo da Serra acompanhado de Vinho
do Dão.
 "Somos Portugal": TVI em direto de Mangualde
 Durante os dias do certame a animação também não vai faltar. O projecto AniMangualde contempla
momentos de muita folia nas várias artérias da cidade.
 Actuação da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, do Grupo Zés Pereiras "Os Parentes
de Teivas", Mega Lua, Art & Manhã e muitos grupos de Concertinas, são algumas das propostas que
figuram do programa e animarão as ruas.
 O momento alto da animação será a emissão do Programa da TVI "Somos Portugal", em directo de
Mangualde, a partir das 14h00.
 Próximo
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GEFCO Portugal patrocina rotunda PSA junto à fábrica de Mangualde
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26/10/2016
 
A GEFCO Portugal foi patrocinador da rotunda PSA, situada junto à unidade fabril da fabricante
automóvel em Mangualde - a rotunda tem a dacacterística particular de apresentar a imagem mítica
de um dos ícones da marca francesa, o Citroën DS, conhecido comummente por "Boca de Sapo".
 
A inauguração da rotunda contou com a presença de entidades oficiais, nomeadamente o Presidente
da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, assim como das entidades promotoras, o Director-
geral da PSA Mangualde, José Castro Covelo, o Diretor financeiro e de relações institucionais da PSA
de Mangualde, Elísio Oliveira e ainda o Director-geral da GEFCO Portugal, Jorge Possollo. A cerimónia
reuniu ainda famílias dos colaboradores da PSA Mangualde e da comunidade envolvente num Open
Day.
 
A rotunda acolhe uma obra de arte, uma escultura em granito e à escala real do Citroën DS - Boca de
Sapo. A estátua foi produzida pela empresa local Granitos Pimentel e Tavares, Lda e levou oito meses
a ser produzida.
 
A escolha do Citroën DS - Boca de sapo deve-se ao facto deste ser considerado um dos veículos mais
icónicos da marca francesa e visto como um dos mais bonitos de toda a história automóvel, tendo sido
produzido durante vários anos no Centro de Produção de Mangualde.
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Novo curso de apicultura em Mangualde
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Nos dias 12 e 13 de novembro, Mangualde acolhe um novo curso de apicultura com o objetivo de
oferecer a oportunidade de começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples,
sustentável e a baixo custo. O Curso Iniciantes Intensivo - um módulo intensivo para que os
formandos deste curso possam se desejarem continuar para um módulo mais avançado na Primavera
de 2017 - é organizado por Harald Hafner e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. As
inscrições, abertas à comunidade, estão a decorrer e deverão ser efetuadas através do telefone
914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. O curso apenas se realizará caso seja atingido o número
mínimo de 10 inscrições, estando limitado a um máximo de 15 participantes. Harald Hafner é apicultor
profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na apicultura com abelhas em
diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do mundo e das técnicas de
apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou mais de 500 futuros
apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda Técnico Apícola e
tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na Áustria.
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Novo Curso de Apicultura em Mangualde
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Novo Curso de Apicultura em Mangualde
 
Posted by: Sofia Pacheco
 
27 de Outubro de 2016
 
19 Views
 
Nos dias 12 e 13 de novembro, Mangualde acolhe um novo curso de apicultura com o objetivo de
oferecer a oportunidade de começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples,
sustentável e a baixo custo. O Curso Iniciantes Intensivo - um módulo intensivo para que os
formandos deste curso possam se desejarem continuar para um módulo mais avançado na primavera
de 2017 - é organizado por Harald Hafner e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. As
inscrições, abertas à comunidade, estão a decorrer e deverão ser efetuadas através do telefone
914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. O curso apenas se realizará caso seja atingido o número
mínimo de 10 inscrições, estando limitado a um máximo de 15 participantes.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na
apicultura com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do
mundo e das técnicas de apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou
mais de 500 futuros apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda
Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na
Áustria.
 
Por:Mun.Mangualde
 
27 de Outubro de 2016
 
Sofia Pacheco
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Mangualde aposta na Participação social e envelhecimento bem-sucedido
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No próximo mês de novembro, no dia 18, Mangualde acolhe o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Serão abordadas as temáticas
'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas participativas, inovação e
envelhecimento'. O seminário é uma organização do Município de Mangualde e da Tempo XL e conta
com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares, Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-
Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade Sénior. As inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias, e decorrem até ao dia 11 de novembro, através dos contactos: Município de Mangualde,
Gabinete de Ação Social, Largo Dr. Couto 3534-004 Mangualde, [email protected], Telefone:
 
351 232 619 880 e Fax:
 
351 232 623 958.
 
O encontro decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a partir das 9h30 e terá como
oradores João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde; Maria José Coelho, Vereadora da Ação
Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia Araújo, Investigadora, docente
na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia Azevedo, Técnica do Núcleo
distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu; Maria João
Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de Yoga para seniores;
Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior - Rotary Clube de
Mangualde. Os moderadores serão José Machado, sociólogo e técnico do núcleo distrital EAPN de Viseu
e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
Programa
 
I Seminário "Bons Velhos Tempos"
 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
18 de novembro, Biblioteca Municipal de Mangualde
 
9h30 - Receção e entrega de documentação
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10h00 - SESSÃO DE ABERTURA e MONTRA DOS BONS VELHOS TEMPOS
 
João Azevedo - Presidente do Município de Mangualde
 
Sara Figueiredo - Tempo XL
 
Pe. António Cunha - Presidente dos Centros Paroquiais de Abrunhosa-a-Velha e Chãs de Tavares
 
Pe. João Leão - Presidente do Centro Paroquial da Cunha Baixa
 
11h00 - PAINEL 1 - DESAFIOS ATUAIS EM TORNO DO ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
Moderador: José Machado - Sociólogo, Técnico EAPN - Núcleo Regional de Viseu
 
Oradores: Lia Araújo - Investigadora, docente na ESEV-IPV
 
Teresa Martins - Investigadora, docente na ESE-IPP
 
12h30 - Pausa para almoço
 
14h30 - PAINEL 2 - PRÁTICAS PARTICIPATIVAS, INOVAÇÃO E ENVELHECIMENTO
 
Moderadora: Maria José Coelho - Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde
 
Oradores: Cátia Azevedo - Fóruns Participativos, EAPN Guarda
 
Teresa Cruz - Universidade Sénior, Rotary Clube de Mangualde
 
Cláudia Cesário - Yoga com seniores
 
Sara Figueiredo - Operação Caça-Sorriso
 
Rúben Amorim - Revista 4Sénior
 
José Carreira - Centro de Apoio Alzheimer Viseu
 
Maria João Amante - Café Memória de Viseu
 
17h30 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO com atuação dos alunos da Universidade Sénior de Mangualde
 
27 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Apicultura em Mangualde - Novo curso intensivo
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Com Harald Hafner, apicultor austríaco há muito radicado em Portugal
 
NOVO CURSO DE APICULTURA EM MANGUALDE
 
CURSO INICIANTES INTENSIVO
 
INSCRIÇÕES A DECORRER!
 
Nos dias 12 e 13 de novembro, Mangualde acolhe um novo curso de apicultura com o objetivo de
oferecer a oportunidade de começar a prática apícola em meio urbano ou caseiro, de forma simples,
sustentável e a baixo custo. O Curso Iniciantes Intensivo - um módulo intensivo para que os
formandos deste curso possam se desejarem continuar para um módulo mais avançado na Primavera
de 2017 - é organizado por Harald Hafner e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde. As
inscrições, abertas à comunidade, estão a decorrer e deverão ser efetuadas através do telefone
914457285 ou do email nn.nelas@gmail.com. O curso apenas se realizará caso seja atingido o número
mínimo de 10 inscrições, estando limitado a um máximo de 15 participantes.
 
Harald Hafner é apicultor profissional em Mangualde. O formador junta 20 anos de experiência na
apicultura com abelhas em diferentes países e zonas climáticas, com profundos conhecimentos do
mundo e das técnicas de apicultura. A lecionar cursos de apicultura no país há cinco anos, já formou
mais de 500 futuros apicultores e é proponente de uma crescente rede de apicultores naturais. É ainda
Técnico Apícola e tem um Mestrado em Apicultura (Beekeeping Master) da Escola Apícola de Warth na
Áustria.
 
Sofia Monteiro
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I Seminário "Bons Velhos Tempos"
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MANGUALDE APOSTA NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E NO ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
18 DE NOVEMBRO, 9H30, BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ALVES
 
INSCRIÇÕES ATÉ 11 DE NOVEMBRO
 
No próximo mês de novembro, no dia 18, Mangualde acolhe o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Serão abordadas as temáticas
'Desafios atuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas participativas, inovação e
envelhecimento'. O seminário é uma organização do Município de Mangualde e da Tempo XL e conta
com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares, Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-
Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade Sénior. As inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias, e decorrem até ao dia 11 de novembro, através dos contactos: Município de Mangualde,
Gabinete de Ação Social, Largo Dr. Couto 3534-004 Mangualde, ssocial@cmmangualde.pt, Telefone:
 
351 232 619 880 e Fax:
 
351 232 623 958.
 
O encontro decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a partir das 9h30 e terá como
oradores João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde; Maria José Coelho, Vereadora da Ação
Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia Araújo, Investigadora, docente
na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia Azevedo, Técnica do Núcleo
distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu; Maria João
Amante, do projeto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projeto de Yoga para seniores;
Rúben Amorim, do Projeto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior - Rotary Clube de
Mangualde. Os moderadores serão José Machado, sociólogo e técnico do núcleo distrital EAPN de Viseu
e Maria José Coelho, Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projeto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projeto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
refletir sobre os desafios atuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
Programa
 
I Seminário "Bons Velhos Tempos"
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
18 de novembro, Biblioteca Municipal de Mangualde
 
9h30 - Receção e entrega de documentação
 
10h00 - SESSÃO DE ABERTURA e MONTRA DOS BONS VELHOS TEMPOS
 
João Azevedo - Presidente do Município de Mangualde
 
Sara Figueiredo - Tempo XL
 
Pe. António Cunha - Presidente dos Centros Paroquiais de Abrunhosa-a-Velha e Chãs de Tavares
 
Pe. João Leão - Presidente do Centro Paroquial da Cunha Baixa
 
11h00 - PAINEL 1 - DESAFIOS ATUAIS EM TORNO DO ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
Moderador: José Machado - Sociólogo, Técnico EAPN - Núcleo Regional de Viseu
 
Oradores: Lia Araújo - Investigadora, docente na ESEV-IPV
 
Teresa Martins - Investigadora, docente na ESE-IPP
 
12h30 - Pausa para almoço
 
14h30 - PAINEL 2 - PRÁTICAS PARTICIPATIVAS, INOVAÇÃO E ENVELHECIMENTO
 
Moderadora: Maria José Coelho - Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde
 
Oradores: Cátia Azevedo - Fóruns Participativos, EAPN Guarda
 
Teresa Cruz - Universidade Sénior, Rotary Clube de Mangualde
 
Cláudia Cesário - Yoga com seniores
 
Sara Figueiredo - Operação Caça-Sorriso
 
Rúben Amorim - Revista 4Sénior
 
José Carreira - Centro de Apoio Alzheimer Viseu
 
Maria João Amante - Café Memória de Viseu
 
17h30 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO com atuação dos alunos da Universidade Sénior de Mangualde
 
Sofia Monteiro
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I Seminário "Bons Velhos Tempos" em Mangualde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27-10-2016

Meio: ViseuMais Online

URL:http://viseumais.com/viseu/i-seminario-bons-velhos-tempos-em-mangualde/

 
No próximo mês de Novembro, no dia 18, Mangualde acolhe o I Seminário "Bons Velhos Tempos",
sobre a temática "Participação social e envelhecimento bem-sucedido". Serão abordadas as temáticas
'Desafios actuais em torno do envelhecimento bem-sucedido' e 'Práticas participativas, inovação e
envelhecimento'. O seminário é uma organização do Município de Mangualde e da Tempo XL e conta
com os parceiros: Centro Paroquial de Chãs de Tavares, Centro Social Paroquial de Abrunhosa-A-
Velha, Centro Paroquial da Cunha Baixa e Universidade Sénior. As inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias, e decorrem até ao dia 11 de Novembro, através dos contactos: Município de Mangualde,
Gabinete de Acção Social, Largo Dr. Couto 3534-004 Mangualde, ssocial@cmmangualde.pt, Telefone:
 
351 232 619 880 e Fax:
 
351 232 623 958.
 
O encontro decorrerá na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves a partir das 9h30 e terá como
oradores João Azevedo, Presidente do Município de Mangualde; Maria José Coelho, Vereadora da
Acção Social do Município de Mangualde; Sara Figueiredo, da Tempo XL; Lia Araújo, Investigadora,
docente na ESEV; Teresa Martins, investigadora e docente na ESE-IPP; Cátia Azevedo, Técnica do
Núcleo distrital EAPN da Guarda; José Carreira, do Centro de Apoio ao Alzheimer de Viseu; Maria João
Amante, do projecto Café Memória de Viseu; Cláudia Cesário, com projecto de Yoga para seniores;
Rúben Amorim, do Projecto Revista 4Senior; e Teresa Cruz da Universidade Sénior - Rotary Clube de
Mangualde. Os moderadores serão José Machado, sociólogo e técnico do núcleo distrital EAPN de Viseu
e Maria José Coelho, Vereadora da Acção Social do Município de Mangualde.
 
O Programa de animação 'Bons Velhos Tempos' completa em 2016 o seu 5º aniversário e conta já
com mais de um milhar de participantes e centenas de sessões realizadas em itinerância pelas
instituições de apoio a idosos que não têm animador, no Concelho de Mangualde. Ancorado em
metodologias participativas e propostas inovadoras de intervenção com o público sénior, o projecto
dinamiza, desde 2011 várias iniciativas geracionais, intergeracionais e eventos junto da comunidade.
Neste âmbito, faz todo o sentido para a equipa do projecto reunir vários técnicos, especialistas,
profissionais da gerontologia/geriatria, animadores, empreendedores e outros agentes, no sentido de
reflectir sobre os desafios actuais em torno do envelhecimento e sobre o papel que a participação
desempenha no bem-estar das pessoas idosas; de promover e partilhar as melhores práticas; e de
estimular a inovação, rumo aos Bons Novos Tempos.
 
Programa
 
I Seminário "Bons Velhos Tempos"
 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
18 de Novembro, Biblioteca Municipal de Mangualde
 
9h30 - Recepção e entrega de documentação
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10h00 - SESSÃO DE ABERTURA e MONTRA DOS BONS VELHOS TEMPOS
 
João Azevedo - Presidente do Município de Mangualde
 
Sara Figueiredo - Tempo XL
 
Pe. António Cunha - Presidente dos Centros Paroquiais de Abrunhosa-a-Velha e Chãs de Tavares
 
Pe. João Leão - Presidente do Centro Paroquial da Cunha Baixa
 
11h00 - PAINEL 1 - DESAFIOS ATUAIS EM TORNO DO ENVELHECIMENTO BEM-SUCEDIDO
 
Moderador: José Machado - Sociólogo, Técnico EAPN - Núcleo Regional de Viseu
 
Oradores: Lia Araújo - Investigadora, docente na ESEV-IPV
 
Teresa Martins - Investigadora, docente na ESE-IPP
 
12h30 - Pausa para almoço
 
14h30 - PAINEL 2 - PRÁTICAS PARTICIPATIVAS, INOVAÇÃO E ENVELHECIMENTO
 
Moderadora: Maria José Coelho - Vereadora da Ação Social do Município de Mangualde
 
Oradores: Cátia Azevedo - Fóruns Participativos, EAPN Guarda
 
Teresa Cruz - Universidade Sénior, Rotary Clube de Mangualde
 
Cláudia Cesário - Yoga com seniores
 
Sara Figueiredo - Operação Caça-Sorriso
 
Rúben Amorim - Revista 4Sénior
 
José Carreira - Centro de Apoio Alzheimer Viseu
 
Maria João Amante - Café Memória de Viseu
 
17h30 - SESSÃO DE ENCERRAMENTO com actuação dos alunos da Universidade Sénior de Mangualde
 
27 Outubro, 2016 |Autor:
 
ViseuMais
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Mangualde amplia a rede de abastecimento de água
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2016

Meio: iPress Journal Online

URL:http://www.ipressjournal.pt/mangualde-amplia-a-rede-de-abastecimento-de-agua/

 
A autarquia de Mangualde prossegue o investimento em infraestruturas básicas, com a ampliação da
rede de abastecimento de Água no concelho, um investimento global que ultrapassa os 100 mil euros.
 
Depois da conclusão do reservatório de armazenamento de água construído na Fresta, um
investimento superior a 80 mil euros, a autarquia de Mangualde vai levar a cabo mais uma
intervenção em infraestruturas, desta vez na localidade de São João.
 
Com esta intervenção a autarquia pretende dotar aquela localidade, integrada na freguesia de S. João
da Fresta, de abastecimento de água ao domicílio, com origem no reservatório recentemente
construído na Fresta.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o investimento em
infraestruturas básicas é uma prioridade da autarquia porque representa o garantir de necessidades
básicas essenciais às populações, essenciais à sua qualidade de vida." O edil acrescenta ainda que "o
investimento deve ser transversal a todos, numa lógica de prioridades, tendo em conta a situação
financeira do município."
 
Outubro 28, 2016
 
webEditor
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S.João da Fresta vê melhoradas as infraestruturas básicas na freguesia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21572

 
S.João da Fresta vê melhoradas as infraestruturas básicas na freguesia
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
27 de Outubro de 2016
 
90 Views
 
Investimento total na ordem dos 100 mil euros
 
Após a conclusão do reservatório de armazenamento de água construído na Fresta num investimento
superior a 80 mil euros, a autarquia de Mangualde vai levar a cabo mais uma intervenção em
infraestruturas desta vez na localidade de São João. Com esta intervenção a autarquia pretende dotar
a localidade de S. João, integrada na freguesia de S. João da Fresta, de abastecimento de água ao
domicílio, com origem no reservatório recentemente construído na Fresta.
 
ESTE INVESTIMENTO  REPRESENTA O GARANTIR DE NECESSIDADES BÁSICAS ESSENCIAIS ÀS
POPULAÇÕES, ESSENCIAIS À SUA QUALIDADE DE VIDA  - JOÃO AZEVEDO
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o investimento em
infraestruturas básicas é uma prioridade da autarquia porque representa o garantir de necessidades
básicas essenciais às populações, essenciais à sua qualidade de vida." O edil acrescenta ainda que "o
investimento deve ser transversal a todos, numa lógica de prioridades, tendo em conta a situação
financeira do município."
 
27 de Outubro de 2016
 
Antonio Pacheco
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ADERE-MINHO PROMOVE ENCONTRO 
DE PRODUTOS CERTIFICADOS

Alcafache A Adere-Minho vai realizar, no 
dia 4 de novembro, em parceria com o Muni-
cípio de Mangualde, o II Encontro Nacional dos 
Produtos Tradicionais Certificados.

O evento tem lugar no auditório da Socieda-
de Filarmónica de Tibaldinho em Alcafache, a 
partir das 10h00. Pela primeira vez, produtos 
tradicionais certificados alimentares e não ali-
mentares vão ser discutidos em conjunto.

O encontro decorrerá durante todo o dia e 
inclui o almoço que será servido a todos os in-
tervenientes e participantes do encontro. As ins-
crições devem ser feitas através do seguinte en-
dereço: info@adereminho.pt
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Mangualdense António Henriques (Mister Reboques) recebido nos Paços do Concelho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2016

Meio: Magazine Serrano Online Autores: António Pacheco

URL:http://magazineserrano.pt/?p=21593

 
Mangualdense António Henriques (Mister Reboques) recebido nos Paços do Concelho
 
Posted by: Antonio Pacheco
 
28 de Outubro de 2016
 
52 Views
 
A 6.ª e última jornada do Campeonato Nacional de Trial 4×4 foi marcante para o mangualdense
António Henriques (Mister Reboques) que arrecadou o título de campeão absoluto de Trial 4×4 2016.
A etapa realizou-se no passado dia 23 em Gandra, no concelho de Paredes, num dia em que a chuva
fez as delícias dos amantes da modalidade, mas dificultando as provas. João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos Paços do Concelho e deixou palavras de
felicitação e de incentivo.
 
A pontuação a atribuir na classe Absoluto foi determinada pela classificação geral final de cada etapa
nas classes Extreme, Proto e Super Proto, sendo que a equipa que conseguiu o maior número de
voltas em cada prova foi quem mais pontuou para o Absoluto. O 'Mister Reboques', acompanhado por
Marcelo Lopes foi, ao longo das seis etapas do campeonato, o piloto que mais pontos somou. Na prova
de Gandra deu dez voltas ao circuito num Proto XS5 e foi assim que conseguiu o segundo melhor
resultado, suficiente para se sagrar campeão Absoluto de Trial 4×4. Em Gandra, a equipa conseguiu o
2º lugar na classe de Proto e Absoluto.
 
A pista, que encantou as equipas e os espectadores, levantou sérias dificuldades às equipas mas fê-las
lutar pela vitória. 'Foi uma prova muito exigente, muito muito dura. Foram três horas intensas, mas
valeu a pena.' considerou António Henriques. A próxima prova acontece em março e até lá não vai
ficar parado: 'há passeios na zona, os chamados passeios turísticos que são ótimos para matar as
saudades desta paixão', disse o mangualdense que participa nestas provas há apenas dois anos. 'Se
me perguntassem há uns anos atrás diria que era impensável, mas o gosto pelo todo-o-terreno
cativou-me. Tenho 51 anos e sou o piloto mais velho e com menos tempo'.
 
Rui Querido (Tibus Offroad/Ladricolor/STS) foi o grande vencedor da jornada de Gandra, tornando-se
tricampeão nacional da Classe Proto; António Calçada (NordHigiene Team) foi o campeão nacional da
classe Extreme; Manuel Morgado (Jot4x/Trial Cars) venceu na classe Promoção; Emanuel Costa (EC
4×4) na classe Super Proto; e Luís Carneiro (OffroadProjects/EA Smile/Von), sagrou-se campeão da
classe UTV/Buggy. A etapa contou com a participação de 45 equipas divididas nas classes.
 
A gala de entrega de prémios está agendada para o dia 19 de novembro.
 
Por:Mun.Mangualde
 
28 de Outubro de 2016
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Antonio Pacheco
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Mangualde recebe Trail Aldeias Mondego - Opraticante
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29-10-2016

Meio: Praticante Online (O) Autores: Henrique Dias

URL:http://www.opraticante.pt/mangualde-recebe-trail-aldeias-mondego/

 
[embedded content]
 
O Centro Desportivo Abrunhosense, com a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde, Junta de
Freguesia da Cunha Baixa e Junta de Freguesia de Santiago de Cassurrães, vai realizar no dia 19 de
novembro de 2016, pelas 9h30, o 3º Trail Aldeias Mondego.
 
3º Trail Aldeias Mondego
 
O evento será composto por um Trail Longo com 42 km de distância, um Trail Curto com 21 km e uma
Caminhada com 10 km de extensão.
 
A beleza deste trail está presente no giro do horizonte, que os atletas podem desfrutar, tendo como
principal vista a grande Serra da Estrela.
 
Um Trail, três distâncias
 
A partida do Trail Longo e Caminhada decorrerá junto da Câmara Municipal Mangualde, com o
primeiro a subir à Senhora do Castelo, passarem por Almeidinha, Senhora de Cervães, Santiago de
Cassurrães, Póvoa de Cervães, Rio Mondego (onde apenas se escuta o som das águas geladas do rio),
Contenças de Cima, Abrunhosa do Mato, Cunha da Baixa, Cubos, terminando em Mangualde.
 
Alguns trilhos, singles tracks, passam em lugares, onde a dimensão da história, nos deixa com uma
certa nostalgia.
 
O Trail Curto por sua vez terá partida em Abrunhosa do Mato, e acabar em Mangualde como o Trail
Longo e a caminhada.
 
A caminhada em que os participantes poderão caminhar ou correr, terá distância de 10.000 kms, e o
valor das inscrições reverterá a favor dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.
 
Leitão assado
 
A equipa com maior número de atletas receberá um leitão assado
 
Armando Teixeira uma presença confirmada
 
Armando Teixeira não é somente dos melhores atletas portugueses de trail running mas sim um dos
melhores do mundo.
 
Dia 19 de Novembro vai ser o padrinho da 3ª edição do Trail Aldeias Mondego confirmando a sua
presença nos trilhos.
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Na noite de dia 18 irá ser ministrada uma palestra de desporto no Hotel Senhora do Castelo, onde
Armando Teixeira terá parte.
 
Vais marcar presença para o ouvir?
 
Ele já confirmou e Tu que esperas??
 
As inscrições podem ser efectuadas aqui.
 
Facebook do evento aqui.
 
Outubro 29, 2016
 
Henrique Dias

Página 247



A248

"Borges da Silva é candidato à reeleição em 2017 não só porque essa é a orientação
do PS mas sobretudo pela qualidade do trabalho efetuado e apoio popular"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30-10-2016

Meio: Centro Notícias Online Autores: José Miguel Silva

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=20c6cebd

 
Esta declaração do responsável máximo da Federação Distrital do PS e deputado,António Borges, não
podia ter sido mais categórica no jantar convívio comemorativo do 3o Aniversário da tomada de posse
do Presidente da Câmara de Nelas José Borges da Silva que ontem, 28 de Outubro de 2016, reuniu no
salão do restaurante "Os Antónios" em Nelas mais de três centenas de pessoas.
 
Este slideshow necessita de JavaScript.
 
Estas centenas de pessoas estiveram presentes , manifestando o seu contentamento e apoio á ação
política que vem sendo seguida na Câmara e nas Juntas pelos autarcas eleitos nos listas do Partido
Socialista .
 
Autarcas da Câmara, Assembleia Municipal e de Freguesias, Dirigentes distritais do PS além do acima
referido, como o deputado José Rui Cruz, empresários da indústria , comércio , restauração , hotelaria
e turismo, dirigentes associativos, artistas e criadores, representantes da proteção civil, autarcas de
concelhos vizinhos , figuras nacionais do Partido e até Ministra da Presidência Maria Leitão Marques,
associaram-se para elogiar o trabalho realizado é para que Borges da Silva e a sua equipa continuem
ao leme dos destinos do Municipio de Nelas.
 
Munícipes de todas as Freguesias ( Nelas, Canas de Senhorim, Lapa do Lobo, Carvalhal Redondo,
Aguieira, Moreira, Santar, Vilar Seco e Senhorim) e de todas as áreas de atividade ( advogados,
médicos , professores e profissionais de todas as áreas ) e de todas as condições sociais,
compareceram também para celebrar a data.
 
Depois das intervenções de diversas personalidades como o Presidente da Assembleia Municipal
António Borges dos Santos, do jurista Maia Rodrigues, do Professor Mário Branquinho , do artista
plástico Aires dos Santos, entre outras, Borges da Silva agradeceu emocionado o encontro e
comemoração dos três anos da sua ação política e da sua equipa, da câmara, assembleia municipal e
das freguesias , manifestando-se orgulhoso por continuar a contar com tantas centenas de munícipes
e instituições que sobretudo o que desejam é o bem e o desenvolvimento da sua Terra.
 
Borges da Silva chamou a atenção que "nos próximos meses o que vai estar em causa é a luta política
entre o bem e o mal, entre dia e a noite na gestão da Câmara . É a luta entre os que já puseram as
contas em ordem (baixando a dívida já 30% e pagando em média a 17 dias),acabaram com o
desemprego , o desânimo e a emigração para fora do concelho, começaram a tratar do ambiente e
das Etars, a dar maior apoio social a associativo e a elevar a cultura e a educação e respetivo apoio, a
transferir cada vez mais meios financeiros e materiais para as Juntas de Freguesia, e aqueles, como a
derrotada e desaparecida anterior Presidente e o derrotado ex Vice Presidente, que deixaram a
Câmara na falência e em calamidade em todos os setores , do desemprego ao abandono das Etars, a
venderem a rede de autocarros , a apagarem a iluminação pública , a ficarem a dever aos
fornecedores ou a pagar a mais de 230 dias em média , tudo conforme relatórios arrasadores da
própria Inspeção de Finanças relativos aos dois mandatos anteriores ".
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O autarca de Nelas recordou ainda que "os que agora querem regressar e nos deixaram em desgraça
coletiva, já gastaram e desbarataram o crédito de oito anos em que estiveram à frente dos destinos
camarários".
 
"Pelos resultados alcançados nos últimos três anos é de toda a justiça , por um lado que a gestão vá a
votos para que o povo se possa pronunciar e julgar e, por outro, que seja dada a justa oportunidade
de serem prosseguidos os projetos iniciados e o caminho traçado para o futuro, concretizando os
quase 10 milhões de euros em Etars, os mais de 3 milhões em reabilitação urbana , mais de 2 milhões
em eficiência energética , a requalificação das Escolas, a ampliação e requalificação das áreas
industriais, a recuperação das áreas industriais degradadas, projetar Santar como vila vinhateira e vila
jardim e a Felgueira como ainda maior polo de desenvolvimento económico, aumentando também o
progresso é bem estar de todas as freguesias e localidades do concelho", reiterou Borges da Silva,
realçando que "é preciso manter o rumo do desenvolvimento estrutural uma vez que hoje temos um
presente com futuro porque com muito trabalho e paixão o construímos nos últimos 3 anos".
 
Antes do jantar muitas foram as personalidades que passaram no local para se associarem à
comemoração, como o ex Presidente da Câmara do PSD José Manuel Lopes dee Almeida e do
empresário da Empresa "Movecho "Luís Abrantes.
 
No convívio foram apresentadas dezenas de mensagens de felicitações e congratulações pelo trabalho
autárquico desenvolvido e resultados alcançados , por personalidades que não puderam estar
presentes, nomeadamente de Carlos Cunha Torres e da Fundação Lapa do Lobo, que enalteceu o
"muito bom trabalho desenvolvido", e a grande "capacidade de trabalho do edil de Nelas", realçando
ainda o "excelente relacionamento institucional" com a Fundação e a importância que lhe foi dada. O
administrador do Grupo "Aquinos",Carlos Aquino, também endereçou felicitações a Borges da Silva,
considerando que "o concelho de Nelas está muito melhor desde que tomou posse". Outros
mensagens recebidos e divulgadas no jantar fortam do ex deputado e ex Vice preside da Assembleia
da República José Junqueiro, de João Cruz ex diretor da Segurança Social, de Adriano Ramos Director
da Companhia das Águas e do Grande Hotel das Caldas da Felgueira, de Jorge Armando empresário
Agricola dos Queijos da Quinta da Lagoa e mais antigo militante socialista socialista do concelho, dos
comandantes dos Bombeiros de Canas de Senhorim João Rodrigues e de Nelas Guilherme Almeida, e
do Presidente da vizinha Câmara de Mangualde, João Azevedo.
 
29 Outubro, 2016
 
José Silva
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António Henriques (Mister Reboques) é campeão nacional de trial 4x4
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Mangualde: António Henriques (Mister Reboques) é campeão nacional de trial 4x4
 
2016-10-30
 
A 6.ª e última jornada do Campeonato Nacional de Trial 4x4 foi marcante para o mangualdense
António Henriques (Mister Reboques) que arrecadou o título de campeão absoluto de Trial 4×4 2016.
A etapa realizou-se no passado dia 23 em Gandra, no concelho de Paredes, num dia em que a chuva
fez as delícias dos amantes da modalidade, mas dificultando as provas. João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos Paços do Concelho e deixou palavras de
felicitação e de incentivo.
 
A pontuação a atribuir na classe Absoluto foi determinada pela classificação geral final de cada etapa
nas classes Extreme, Proto e Super Proto, sendo que a equipa que conseguiu o maior número de
voltas em cada prova foi quem mais pontuou para o Absoluto. O 'Mister Reboques', acompanhado por
Marcelo Lopes foi, ao longo das seis etapas do campeonato, o piloto que mais pontos somou. Na prova
de Gandra deu dez voltas ao circuito num Proto XS5 e foi assim que conseguiu o segundo melhor
resultado, suficiente para se sagrar campeão Absoluto de Trial 4×4. Em Gandra, a equipa conseguiu o
2º lugar na classe de Proto e Absoluto.
 
A pista, que encantou as equipas e os espectadores, levantou sérias dificuldades às equipas mas fê-las
lutar pela vitória. 'Foi uma prova muito exigente, muito muito dura. Foram três horas intensas, mas
valeu a pena.' considerou António Henriques. A próxima prova acontece em março e até lá não vai
ficar parado: 'há passeios na zona, os chamados passeios turísticos que são ótimos para matar as
saudades desta paixão', disse o mangualdense que participa nestas provas há apenas dois anos. 'Se
me perguntassem há uns anos atrás diria que era impensável, mas o gosto pelo todo-o-terreno
cativou-me. Tenho 51 anos e sou o piloto mais velho e com menos tempo'.
 
Rui Querido (Tibus Offroad/Ladricolor/STS) foi o grande vencedor da jornada de Gandra, tornando-se
tricampeão nacional da Classe Proto; António Calçada (NordHigiene Team) foi o campeão nacional da
classe Extreme; Manuel Morgado (Jot4x/Trial Cars) venceu na classe Promoção; Emanuel Costa (EC
4x4) na classe Super Proto; e Luís Carneiro (OffroadProjects/EA Smile/Von), sagrou-se campeão da
classe UTV/Buggy. A etapa contou com a participação de 45 equipas divididas nas classes.
 
Sofia Monteiro
 
2016-10-30
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Infraestruturas básicas na freguesia de S. João da Fresta
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URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=37912f12

 
Após a conclusão do reservatório de armazenamento de água construído na Fresta num investimento
superior a 80 mil euros, a autarquia de Mangualde vai levar a cabo mais uma intervenção em
infraestruturas desta vez na localidade de São João. Com esta intervenção a autarquia pretende dotar
a localidade de S. João, integrada na freguesia de S. João da Fresta, de abastecimento de água ao
domicílio, com origem no reservatório recentemente construído na Fresta.
 
Para o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, "o investimento em
infraestruturas básicas é uma prioridade da autarquia porque representa o garantir de necessidades
básicas essenciais às populações, essenciais à sua qualidade de vida." O edil acrescenta ainda que "o
investimento deve ser transversal a todos, numa lógica de prioridades, tendo em conta a situação
financeira do município."
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Seleção de candidatos com conhecimentos de língua francesa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-10-2016

Meio: Dão e Demo Online

URL:http://www.daoedemo.pt/noticias/detalhes/1817

 
Mangualde: Seleção de candidatos com conhecimentos de língua francesa
 
2016-10-30
 
Um grupo económico francês implementado em Portugal procura identificar e selecionar candidatos
para a função de assistentes de atendimento ao cliente em língua francesa.
 
Os selecionados terão como missão o atendimento ao cliente, sendo responsáveis por responder e
esclarecer todos os seus pedidos, utilizando a língua francesa.
 
Competências exigidas são as seguintes:
 
- Capacidade de comunicação clara, através de discurso fluente e objetivo;
 
- Gosto pelo contacto com clientes;
 
- Espírito de equipa;
 
- Boa capacidade de aprendizagem e adaptação;
 
- Facilidade de relacionamento interpessoal;
 
- Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador;
 
- Conhecimentos da língua francesa (fator eliminatório);
 
- Sentido de responsabilidade.
 
Condições:
 
- Integração em equipa dinâmica;
 
- Formação na língua francesa e/ou em informática;
 
- Possibilidade de progressão de carreira;
 
- Contrato de trabalho;
 
- Local de Trabalho: Mangualde.
 
A pré-inscrição pode ser efetuada AQUI.
 
Para mais informações, os interessados podem contactar o GIP - Gabinete de Inserção Profissional da
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Câmara Municipal de Mangualde.
 
Foto: Rua Direita
 
2016-10-30
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Mangualdense foi campeão nacional de Trial 4×4
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-10-2016

Meio: MetroNews Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=a769545

 
A 6.ª e última jornada do Campeonato Nacional de Trial 4×4 foi marcante para o mangualdense
António Henriques (Mister Reboques) que arrecadou o título de campeão absoluto de Trial 4×4 2016.
A etapa realizou-se no passado dia 23 em Gandra, no concelho de Paredes, num dia em que a chuva
fez as delícias dos amantes da modalidade, mas dificultando as provas. João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos Paços do Concelho e deixou palavras de
felicitação e de incentivo.
 
A pontuação a atribuir na classe Absoluto foi determinada pela classificação geral final de cada etapa
nas classes Extreme, Proto e Super Proto, sendo que a equipa que conseguiu o maior número de
voltas em cada prova foi quem mais pontuou para o Absoluto. O 'Mister Reboques', acompanhado por
Marcelo Lopes foi, ao longo das seis etapas do campeonato, o piloto que mais pontos somou. Na prova
de Gandra deu dez voltas ao circuito num Proto XS5 e foi assim que conseguiu o segundo melhor
resultado, suficiente para se sagrar campeão Absoluto de Trial 4×4. Em Gandra, a equipa conseguiu o
2º lugar na classe de Proto e Absoluto.
 
A pista, que encantou as equipas e os espectadores, levantou sérias dificuldades às equipas mas fê-las
lutar pela vitória. 'Foi uma prova muito exigente, muito muito dura. Foram três horas intensas, mas
valeu a pena.' considerou António Henriques. A próxima prova acontece em março e até lá não vai
ficar parado: 'há passeios na zona, os chamados passeios turísticos que são ótimos para matar as
saudades desta paixão', disse o mangualdense que participa nestas provas há apenas dois anos. 'Se
me perguntassem há uns anos atrás diria que era impensável, mas o gosto pelo todo-o-terreno
cativou-me. Tenho 51 anos e sou o piloto mais velho e com menos tempo'.
 
Rui Querido (Tibus Offroad/Ladricolor/STS) foi o grande vencedor da jornada de Gandra, tornando-se
tricampeão nacional da Classe Proto; António Calçada (NordHigiene Team) foi o campeão nacional da
classe Extreme; Manuel Morgado (Jot4x/Trial Cars) venceu na classe Promoção; Emanuel Costa (EC
4×4) na classe Super Proto; e Luís Carneiro (OffroadProjects/EA Smile/Von), sagrou-se campeão da
classe UTV/Buggy. A etapa contou com a participação de 45 equipas divididas nas classes.
 
A gala de entrega de prémios está agendada para o dia 19 de novembro.
 
31 de Outubro de 2016
 
Redacção
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Mangualde - Orçamento para 2017 estimado em quase 22 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=9ce7fdd9

 
2017 SERÁ O ANO DO SALTO QUALITATIVO E DE EXCELÊNCIA, COM O MAIOR INVESTIMENTO
PÚBLICO DE SEMPRE NO CONCELHO  - JOÃO AZEVEDO
 
2017 SERÁ O ANO DO SALTO QUALITATIVO E DE EXCELÊNCIA,
 
COM O MAIOR INVESTIMENTO PÚBLICO DE SEMPRE NO CONCELHO  - JOÃO AZEVEDO
 
Foi hoje (31 de outubro) apreciado em reunião de câmara o Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para 2017. O orçamento de 21.770.640,00EUR representa um aumento que ronda os
3,5 milhões de euros em relação ao orçamento de 2016 e que se reflete fundamentalmente na
despesa com investimento. Para o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo  2017
será o ano do salto qualitativo e de excelência, com o maior investimento público de sempre no
concelho. Este é um orçamento rigoroso, ambicioso e virado para o investimento, só possível porque a
autarquia preparou-se nos últimos anos para que isso acontecesse .
 
(.) ISSO SÓ FOI POSSÍVEL PORQUE NOS ÚLTIMOS ANOS CONSEGUIMOS DEVOLVER À AUTARQUIA
UMA SITUAÇÃO DE EQUILÍBRIO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
 
João Azevedo afirma ainda que  o aumento de quase 4 milhões de euros em investimento para 2017
sustenta-se na sua maioria em obras financiadas pelos fundos comunitários, outras linhas
financiadoras e recursos próprios da autarquia .
 
A autarquia  preparou-se para o investimento e isso só foi possível porque nos últimos anos
conseguimos devolver à autarquia uma situação de equilíbrio e sustentabilidade financeira. Estamos
preparados para o maior investimento público de sempre no concelho em regeneração urbana, em
infraestruturas e acessibilidades e noutras áreas fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos
mangualdenses , sublinhou o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
 
A proposta de orçamento foi apreciada pela Câmara Municipal e será agora submetida à Assembleia
Municipal para Aprovação.
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António Henriques , de Mangualde, Campeão Nacional de Trial 4X4
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31-10-2016

Meio: Rua Direita Online

URL:http://www.pt.cision.com/s/?l=3a182907

 
MANGUALDENSE FOI CAMPEÃO NACIONAL ABSOLUTO DE TRIAL 4X4
 
AO LONGO DAS SEIS ETAPAS DO CAMPEONATO FOI O PILOTO QUE MAIS PONTOS SOMOU
 
A 6.ª e última jornada do Campeonato Nacional de Trial 4×4 foi marcante para o mangualdense
António Henriques (Mister Reboques) que arrecadou o título de campeão absoluto de Trial 4×4 2016.
A etapa realizou-se no passado dia 23 em Gandra, no concelho de Paredes, num dia em que a chuva
fez as delícias dos amantes da modalidade, mas dificultando as provas. João Azevedo, Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, recebeu o atleta nos Paços do Concelho e deixou palavras de
felicitação e de incentivo.
 
A pontuação a atribuir na classe Absoluto foi determinada pela classificação geral final de cada etapa
nas classes Extreme, Proto e Super Proto, sendo que a equipa que conseguiu o maior número de
voltas em cada prova foi quem mais pontuou para o Absoluto. O 'Mister Reboques', acompanhado por
Marcelo Lopes foi, ao longo das seis etapas do campeonato, o piloto que mais pontos somou. Na prova
de Gandra deu dez voltas ao circuito num Proto XS5 e foi assim que conseguiu o segundo melhor
resultado, suficiente para se sagrar campeão Absoluto de Trial 4×4. Em Gandra, a equipa conseguiu o
2º lugar na classe de Proto e Absoluto.
 
A pista, que encantou as equipas e os espectadores, levantou sérias dificuldades às equipas mas fê-las
lutar pela vitória. 'Foi uma prova muito exigente, muito muito dura. Foram três horas intensas, mas
valeu a pena.' considerou António Henriques. A próxima prova acontece em março e até lá não vai
ficar parado: 'há passeios na zona, os chamados passeios turísticos que são ótimos para matar as
saudades desta paixão', disse o mangualdense que participa nestas provas há apenas dois anos. 'Se
me perguntassem há uns anos atrás diria que era impensável, mas o gosto pelo todo-o-terreno
cativou-me. Tenho 51 anos e sou o piloto mais velho e com menos tempo'.
 
Rui Querido (Tibus Offroad/Ladricolor/STS) foi o grande vencedor da jornada de Gandra, tornando-se
tricampeão nacional da Classe Proto; António Calçada (NordHigiene Team) foi o campeão nacional da
classe Extreme; Manuel Morgado (Jot4x/Trial Cars) venceu na classe Promoção; Emanuel Costa (EC
4×4) na classe Super Proto; e Luís Carneiro (OffroadProjects/EA Smile/Von), sagrou-se campeão da
classe UTV/Buggy. A etapa contou com a participação de 45 equipas divididas nas classes.
 
A gala de entrega de prémios está agendada para o dia 19 de novembro.
 
Sofia Monteiro
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